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 اإلهداء
 ...ؿنا األوّ تُ منا وقائدنا وقدوَ عمّ لمعالميف.إلى مُ  رسؿ رحمةً إلى المُ 

 !عليـــه ودــلم ى اهلُليـــدنـــــا حمـــمد صّلَد
 ...بدوف انتظار مني العطاءَ ف عمّ إلى مَ  بالييبة والوقار.. مو اللُ كمّ  فإلى مَ 

ُ...ياافُ قطَ  رى ثمارًا قد حافَ مرؾ لتَ في عُ  مدّ و مف الل أف يَ .. أرجُ ارتخَ اف بكؿّ  سموُ ا ف أحمؿُ إلى مَ 
 !زــــزيـالع ديــوال

مسـ نانيا بَ جاحي وحَ نَ  عائيا سرّ اف دُ ف كَ إلى مَ  ...فانيوالتّ  بالحُ عنى إلى مَ ياة ..بلكي في الحَ إلى مَ 
  ...بايبغمى الحَ جراحي إلى أَ 

  الغــاليـــة! يــأم

ُي ..أمّ  ني رحـَ تْ اسمَ ف قّ مّ  .. إلى يبالطّ  مباحبة القَ ربي .. إلى صَ دَ  فيقةُ وحي ورَ وأـ رُ إلى تَ 
 !أخيت الوحيدة "بيسان "

..  اـو األيّ قسُ ا تَ دمَ ناف عنْ ع الحَ بَ ومنْ  اطئي عندما أضيع،إلى شَ  ،ديومي وغَ ند يَ وح، وسَ عمة الرّ إلى شُ 
 ..حرائي.لصَ  اءُ مَ وال ..سديلجَ  وحُ الرّ 

 ة !ـتـي السـوتـإخ

 ..ناامَ ائؽ أمَ عَ  ؿّ ؿ كُ ذلّ لتُ و بنا رْ في دَ طوة خُ  نير كؿّ لتُ  اءريَ في كبْ  تْ ابَ ي ذَ موع التّ شّ إلى ال
 ...بلؽخْ ـ واألانوا رسبًل لمعمْ فكَ 

 أدـاتـذتـي الكـــرام!

دؽ ابيع الصّ ينَ  اء إلىفَ بالوَ  زفَ اء وتميّ باإلخَ  يفَ حمّ ف تَ ي .. إلى مّ ف أمّ ىُ تمدْ  واتي لـْ وات المّ األخَ  إلى
ُ...تياة سرْ روب الحَ في دُ  فّ تيقَ ، وبرفْ  عدتُ سَ  فف معيُ افي إلى مّ الصّ 

 صــديـقــاتــي!

لى وطَ   .ا ..بيَ شْ ر عُ يْ امي بطُ دَ دت أقْ مّ غتَ  فْ إلى مَ  ...انَ ممُ ويحْ  وُ حممُ ف نَ وا 
 !الـصمــــود زةـــغوػلسطيــن احلبيــبة 

 .س ..مْ اف الشّ درَ جُ  مؼَ ورة خَ أسُ ة المَ ريّ ى الحُ إلَ 
 !الـــطـا األبـــرانـأد

 .ة..اىرّ ائيـ الطّ ف بأرواحيـ ودمَ وا الوطَ دَ ف فَ إلى مَ 
  البــوادــل! هداءالّش
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 شكرٌ وتقديرٌ 
 للِ  الحمدُ  ،والنقائصِ  العيوبِ  عف هِ المنز   ، والجماؿ الكماؿِ  بصفات الموصوؼِ  للِ الحمُد  

 عّمـ الذي للِ  الحمدُ  ،اللُ  نااىد أف لوال لنيتدي ناكُ  وما ،والحكمةِ  لمعمـِ  وىدانا ،ونعمَ  عمينا أجزؿَ  الذي
 وبعد، -وسمـ عميو الل صمى- محمد األوؿِ  المعمـِ  عمى والسبلـ والصبلة يعمـ، لـ ما اإلنسافَ 

 بالفضؿِ  فاً اواعتر ، سةاالدر  ىذه إتماـِ  إلى ووفقني طايخُ  لي سددَ  أف _وجؿ عزّ _ اللَ  أحمدُ  
 ال:"  _والسبلـ الصبلة عميو_ الكريـِ  نارسولِ  بقوؿ كاً وتمس  ، معروفاً  لي ـقدّ  لمف ومكافأةً ، ألىمو
 إلى امتناني وعظيـِ  ،شكري بتسجيؿِ  أبادرَ  أف عمي   ماً الز  كاف، " الناَس  يشكرُ  ال مف الل يشكر

 وعمادة ،ببرنامج الماجستيرِ  االلتحاؽِ  التي منحتني فرصةَ  اإلسبلمية الجامعة الموقرة جامعتي
 .عمييا القائميف وعموـِ الدكتورة فتحية المولو  ياوأساتذتِ  ياتِ بعميد مثمةمُ  التربية وكمية ،العميا ساتاالدر 

ؿ الذي تفض  "عزو عفانة"  الدكتور الشكر والعرفاف إلى األستاذ زيؿِ ني التقدـ بجكما ويسعدُ  
 وتقديـِ  في توجيوِ  أسيـَ  وأخاً  وكاف أستاذاً  ،سعة صدرٍ  بكؿ   عمى ىذه الدراسةِ  بوؿ اإلشراؼِ بقَ 

 وجزاه الل خير الجزاء. ،مف مراحؿ الدراسة مرحمةٍ  في كؿ   الغاليةِ  النصائحِ 

 ميماتفض   عمى ،المناقشةِ  لجنة ضويعُ  الفاضميفِ  ذي  أستا إلى والتقديرِ  بالشكرِ  أتوجوُ  كما 
ثر  ،الرسالة ىذه مناقشةِ  بوؿِ بقَ  الطيبِ   أف الل فأسأؿُ ، الصائبة واإلرشاداتِ ، النافعةِ  بالتوجيياتِ  ئيااوا 

ـ في تحكيـ والتقدير لكؿ مف ساىَ  ويسعدني أف أتقدـ بالشكرِ  ،يماعممِ  في ليما ويبارؾ يحفظيما
 مف تعاوفَ وه ومعمميف عمى ما أبدَ  ،ومشرفيف تربوييف ،تدريس مف أعضاء ىيئة أدوات ىذه الدراسةِ 

 ىذه الدراسة. أسيمت في إثراء قيمةٍ  وممحوظاتٍ 

 لي وأسدى، لي والمساعدةِ  العوفِ  يدَ  مد   مف كؿ   إلى وتقديري شكري بخالصِ  أتقدـُ  كما  
 حفظيا الغالية أسرتي إلى التقدير تاعبار  وأبمغ الشكرِ  آيات بأسمى أتقدـُ  وختاماً ، والتوجيوَ  صحَ الن  
 اسأؿ الل سبحانو وتعالى أف يجعؿ ىذا الجيد خالصا لوجيو الكريـ. الختاـِ وفي  .ورعاىا الل

 
 الباحثةي                                                                             

 



 د 

 

 ميمخَّص بالمُّغًة العربيَّةً 
 الرياضيةِ  المفاىيـِ  دانياؿ في تنميةِ  أنموذجِ  استخداـِ  أثرِ  معرفةِ  إلى الدراسةُ  ىذه دفتىُ 
 سعت الدراسةُ  ىذا اليدؼ ولتحقيؽِ  ،يالسابع األساس الصؼ   لدى طالباتِ  الرياضي   والتواصؿِ 
 الرئيس التالي: السؤاؿِ  فع لئلجابةِ 

كالتكاصؿ الرياضي لدل طالبات  الرياضية المفاىيـ أنمكذج دانياؿ في تنميةً  استخداـ ما أثري 
 الصؼ السابع األساسي بغزة ؟

 :التالية الفرعية ةاألسئمُ  السابؽ الرئيسِ  السؤاؿِ  عف نبثؽُ و ي

 دانياؿ ؟ نموذجِ أبتطبيؽ  لطالباتِ تنميتيا لدى ا الرياضية المراد المفاىيـُ  ما .1
 مياراُت التواصؿ الرياضي  المراد تنميتيا لدى الطالبات ؟ ما .2
متوسط درجات طالبات ( بيف α≤ 0.05) إحصائية عند مستوى ذات داللةٍ  فروؽٌ  ىؿ توجدُ  .3

 ؟ الرياضية المفاىيـ في اختبارِ  الضابطةِ  مف المجموعةِ  فأقراني المجموعة التجريبية ومتوسطِ 
طالبات  درجاتِ  بيف متوسطِ  (α≤ 0.05) عند مستوى ذات داللة إحصائيةٍ  فروؽٌ  ىؿ توجدُ  .4

 في اختبار التواصؿ الرياضي؟ مف المجموعة الضابطةِ  فالتجريبية ومتوسط أقراني المجموعةِ 

وذلؾ كوف الباحثة عممت  ،وتـ اختيار المدرسة قصدياً ، التجريبي   المنيجَ  الباحثةُ  ات بعت
مف صفوؼ لمسابع األساسي،  (4والتي بيا )بنات اإلعدادية المدينة المنورة فييا، وىي مدرسة 
تعييف أحدىما كمجموعة تجريبية  وتـ عشوائياً  ،يف منيما باالختيار العشوائيوجرى اختيار صفّ 

 نفس الوحدةنموذج دانياؿ، والمجموعة األخرى الضابطة أمف خبلؿ  الوحدة قيد الدراسةتدرس 
كؿ مف التحصيؿ العاـ، والتحصيؿ في  فيوعتيف المجم تكافؤِ  فم الباحثةُ  تأكدت بالطريقة التقميدية
 .ألدوات الدراسة، وكذلؾ التطبيؽ القبمي الزمني العمرالرياضيات، و 

تحميؿ  مف نتتكو  التيو ، سةاالدر  اتو أد بإعداد الباحثةُ  الدراسة قامتولتحقيِؽ أىداؼ 
المفاىيـ  اختبارِ و ، )وحدة المجموعات( مف كتاب الرياضيات الجزء األوؿ لمصؼ السابعوىمحت

ـ  ، الرياضية، واختباِر التواصؿ الرياضي  ىمع ايبعرضِ  سةاالدر  اتِ و أدصدِؽ  مف التأكد ومف ث
( 30وقد طبقت الباحثة أدوات الدراسة عمى عينة استطبلعية مكونة مف)، مجموعة مف المحكميف

 طالبة؛إليجاد معامبلت الصعوبة والتمييز،ولمتأكد مف صدؽ وثبات االختبار. 

وبعد ضبِط أدوات الدراسِة، تـ إخضاُع المتغيِر المستقؿ  "أنموذج دانياؿ" لمتجريبي، وقياُس 
ه عمى المتغيِر التابع األوؿ"تنمية المفاىيـ الرياضية"، وعمى المتغيِر الثاني "تنمية ميارات أثر 
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-2014التواصؿ الرياضي"، وتـ تنفيذ الدراسِة خبلؿ الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ الدراسي 
ُ.ـ2015

 التالية: إلى النتائجً  كتكصمت الدراسةي 
 الباتدرجات ط بيف متوسطِ  (α = 0.01)داللة  ذات داللة إحصائية عند مستوى فروؽٌ  توجدُ  .1

ختبار التطبيِؽ البعدي المف المجموعة الضابطة في  فومتوسط أقراني ،المجموعة التجريبيةِ 
 .الرياضية المفاىيـ

البات درجات ط بيف متوسطِ  (α = 0.01)داللة  ذات داللة إحصائية عند مستوى فروؽٌ  توجدُ  .2
ختبار التطبيؽ البعدي ال مف المجموعة الضابطة في فومتوسط أقراني ،المجموعة التجريبيةِ 
 التواصؿ الرياضي.

استخداـ نماذج  بضرورةِ  أوصت الباحثةُ  ،مف نتائج أسفرت عنو الدراسةُ  وء ماوفي ضَ 
عامة والرياضيات  الموادِ  في تدريسِ  المعرفي   أنموذج دانياؿ التعميمي   وخصوصاً  ،النظرية البنائية

، تدريس الرياضياتِ  مف أىداؼِ  دِ العدي عمى تحقيؽِ  والتي تعمؿُ  أساليب التعمـ الفعالةِ  كأحدِ  خاصة،
 بشكؿٍ  الرياضي ، وميارات التواصؿِ عاـٍ  التربوي بشكؿٍ  والتواصؿِ  االتصاؿِ االىتماـ بتنمية ميارات و 

مما  ،تدريس المفاىيـ الرياضية ستراتيجياتِ ا في استخداـِ  خاص، وضرورة اىتماـ المعمميف بالتنويعِ 
 ىا جو  يسودُ  تعميميةٍ  بيئةٍ  المتعمـ عمى اكتسابيا وتنميتيا واالحتفاظ بيا، التأكيد عمى توفيرِ  يساعدُ 

يـ في رغبتِ  وزيادةِ  ،المتعمميف تحصيؿِ  في زيادةِ  فعاؿٌ  ا لو أثرٌ ممّ  ،والتعاوفِ  والمشاركةِ  مف الحريةِ 
 .التعمـِ 
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 مة:قد  المي 

 اا كبيرً يدً جُ  تتطمبُ  وىذه التغيراتُ  قةٌ ومتبلحِ  سريعةٌ  تٌ اوتغير  ه أحداثٌ تسودُ  لـٍ افي ع نعيُش  نحفُ 
 . تقدمةِ المُ  وؿِ الد   بِ كْ عف رَ  رَ لكي ال نتأخ   بيا العالـُ  مر  ة التي يَ كنولوجي  والت   العمميةِ  التطوراتِ  واكبةِ لمُ 

ـ ىِ وتزويدِ  اشئيفَ الن   في إعدادِ  كبيرةٍ  ولياتٍ ئمس ربيةِ عمى الت   تْ ألقَ  التغيراتِ  أف ىذهِ  فيوِ  شؾَ  ا الوممّ 
 اييعم التي تعتمدُ  الركائزِ  أحد ذلؾ فَ وْ كَ ، وُ عَ مَ  كيؼِ والت   وِ ونيجِ  العممي   قدـِ ىذا التّ  واكبةِ ىـ في مُ دُ ساعِ ما يُ بِ 

  عمييا. يقوـُ  هُ وتطورَ  جتمعِ المُ  ـَ د  تقَ  ف  يا، وأعمى كيانِ  لمحفاظِ  األمـُ 

 ستحدثاتٍ مف مُ  بلً ستقبمُ  ، وفيما ىو متوقعٌ اً ػفيما يجري حالي اً ىام   نصراً عُ  الرياضياتُ  عتبرُ وتُ   
 خصباً  قبلً يا حَ ما يجعمُ يا مِ قِ يا وطرُ حتوى وطبيعتِ المُ  ا ليا مف خصائص مف حيثِ ، لمَ ميةٍ مْ وعِ  ةٍ ي  كنولوجِ تُ 

 . ياةِ مف الحَ  ختمفةٍ مُ  جاالتٍ ـ في مَ يِ اركِ دَ مَ  ، وتوسيعِ الطمبةِ  عقوؿِ  وتوعيةِ  لتنميةِ 

 بؿْ ، أو مياراتٍ  مةٍ نفصِ مُ  وتينيةٍ رُ   عممياتٍ  جردَ ت مُ أنيا ليسَ  الحديثةِ  الرياضياتِ  ما يميزُ  أىـ   ومفْ  
 ةُ ساسي  األ اتُ نَ بِ والم   ،تكامبلً مُ  نياناً بُ  يايةِ في الن   مةً شك  مُ  ،ثيقاً اتصااًل وَ  يا ببعضٍ بعضُ  صؿُ يتّ  حكمةٌ مُ  ىي أبنيةٌ 
 كبيراً  اعتماداً  عتمدُ تَ  ةِ ياضي  الر   ياراتِ والمَ  يماتِ والتعمِ  بادئَ ف المَ إ ، إذْ  ياضيةُ الر   فاىيـُ ىي المَ  ليذا البناءِ 

 .(25: 2003)أبو زينة، ياتسابِ يا أو اكْ تيعابِ يا واسْ في تكوينِ  عمى المفاىيـِ 

 الطمبةِ  دراتِ قُ  عمى تحسيفِ  وتعمؿُ  ،عميميةِ الت   ةِ الماد   في إبرازِ  ةٍ أساسي   بوظيفةٍ  المفاىيـُ  ىذهِ  وتقوـُ  
ـ   لذلؾَ  يـ،تِ دافعي   وزيادةِ  عمـِ والت   حصيؿِ في الت   التي  عميميةِ الت   ريقةِ الط   وبناءِ  فيوـِ بالمَ  وفَ والتربوي   ثوفَ الباحِ  اىت

 .صحيحةٍ  وأساليبَ  حديثةٍ  سٍ سُ أُ  فَ مْ ضِ  وِ مِ عم  في تَ  ـُ سيِ تُ 

 جاؿِ في مَ  عمميفَ المُ  وُ واجِ التي تُ  حدياتِ الت   مف أىـ   عمى المستوى التعميمي   المفاىيـِ  ـُ تعم   عد  ويُ   
يـ في ساعدتِ إلى مُ  والحقائؽِ  المعموماتِ  إيصاؿِ  جردِ مف مُ  التربيةِ  غييرًا في غاياتِ ، إذ يقتضي ذلؾ تَ التعميـِ 

 .الحياة  واجيةِ يـ مف مُ مكنُ تُ  عقميةٍ  عاداتٍ  كويفِ تَ 

 أساُس  المفاىيـَ ف   ؛ ألوالعممياتِ  والمواقؼِ  األشياءِ  عمى إدراؾِ  يفَ قادر  بةَ مالط يجعؿُ  المفيوـِ  فإدراؾُ  
 ( .57 -53: 2010،  )أبو أسعد ياعظمِ في مُ  الذكاءِ  ةِ فعالي   وأساُس  ،وم  كُ  التفكيرِ 

 تعمموفَ بيا المُ  ـُ التي يتعم   بالكيفيةِ  االىتماـِ  ، وتزايدَ يا مف جيةٍ وتدريسِ  المفاىيـِ  بأىميةِ  الوعيَ  إف   
 لغرضِ  تعددةٍ ومُ  الةٍ فع   تعميميةٍ  جَ نماذِ  لوضعِ  ؛ربوييفَ مف التَ  العديدِ  حفيزِ يا إلى تَ خرى قد أد  أُ  مف جيةٍ 

 ونيا .درسُ التي يَ  فاىيـِ يـ لممَ في تعميمِ  تعمميفَ المُ  ساعدةِ مُ 
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 ،ختمفةالمُ  الحياةِ  جاالتِ مَ  كافةِ  في الرياضياتُ  وبُ تمعَ  الذي األساسي   ورِ الد   ماؿُ إىْ  مكفُ ال يُ  أيضاً  
 بصفةٍ  الرياضيات ناىجوم ةٍ عام   صفةٍ بِ  ناىجِ المَ  إصبلحِ  أجؿِ  مف كبيرةٌ  يودٌ جُ  ىناؾَ  ذلؾ فإف   أجؿِ  فمِ 
 بو نادت وما ،الكندية التعميـِ  ووزارةُ  ،القطريةِ  التعميـِ  وزارةُ  بو نادت ما اإلصبلحاتِ  ىذهِ  ومف ، صةٍ خا
 االرتقاءِ  أجؿِ  مف ؛2000و 1989 العاميف في(، (NCTMالمجمس القومي لمعممي الرياضي  عاييرُ م

 ميلمعم   الوطني   جمُس المَ  عمييا زَ ك  رَ  التي األداءِ  معاييرِ  مف إفّ  حيثُ  ،المدرسيةِ  الرياضياتِ ى بمستو 
 ـويقُ  ومصطمحاتٍ  وزٍ رمُ  دَ جر  مُ  دْ عُ تَ  لـ الرياضياتِ  ألف   وذلؾَ  ،ياضيالر   ؿِ واصُ الت   عيارُ مِ  وىُ  ياضياتِ الر  

 دَ وقواعِ  سٍ أسُ  عمى تقوـُ ، وارِ والحِ  بِ خاطُ لمت   غةً لُ  صبحَ لتُ  ذلؾَ  تعد  تَ  ياإن   بؿْ  يا،رجاعِ تِ واسْ  فظيابحِ  الطمبةُ 
 أداة ياكونَ  ذلؾَ  ىتعد  تَ  حتأصبَ  بؿْ  ،والكتابةِ  موؿِ الحُ  عمى ىادورُ  قتصرُ يَ  ال الرياضياتِ  فإف لذلؾ؛ ةٍ خاص  

 أو ،الرياضي   التحدثِ  أو ،الرياضيةِ  القراءةِ  أو ،الرياضيةِ  بالكتابةِ  ذلؾَ  أكافَ  سواءً  ،أشكالوِ  بكافةِ  لمتواصؿِ 
 .(24 :2007 ،ديب)ال الرياضي التمثيؿ أو ،الرياضي   االستماعِ 

 واالستماع ،ياوكتابتِ  ياتِ قراءَ  ـَ تعم   يتضمفُ  الرياضياتِ  تعمـَ  أف  "(2004:52) اليويدي أشارَ  ولقد 
 ذلؾ؛ ل" عنيا التعبيرِ  أو ،بيا التعبيرِ  قواعدِ  دراؾِ ا  و  فيـِ  و وعاتيا،موض ومناقشة ،ونظرياتيا ،ياإلى مفاىيمِ 

 حتى ياتنميتِ  بضرورةِ  نادييُ  العالـُ  أصبحَ  التي الحديثةِ  المفاىيـِ  مف ي  الرياضِ  ؿِ التواصُ  مياراتِ  مفيوـَ  فإف
فّ . ياجمِ أ مف ضعتوُ  التي األىداؼِ  تحقيؽِ  مف الرياضياتُ  تتمكفَ   الرياضي   التواصؿِ  بمياراتِ  االىتماـَ  وا 
 صعبةٍ  مادةٍ  مف الرياضيات وتحويؿِ  والطمبة، الرياضيات بيف التي وةالفجْ  كسرِ  جؿِ أ مف ميمةٌ  طوةٌ خُ  ىو
 ،الرياضي   التفكيرِ  مياراتِ  يا تنميةُ خبللِ  مف مكفيُ  واصؿٍ تَ  لغةِ  إلى معيا التعامؿ أو، يافيمُ  مكفيُ  ال

 جاىاتيـات   تحسيفِ  مع ،مادة الرياضياتِ  نحو الطمبةِ  نظرِ  ةجيَ وِ  وتغييرُ  ،التحصيمي   ىالمستو  وتحسيفُ 
 (146،  2006)عفانة :  . نحوىا

 إلى تنميةِ  الطبلبُ  ، يحتاجُ مف مفاىيميا الطمبةٍ  وتمكفِ  يا بنجاحٍ الرياضيات واستخدامِ  لفيـِ و   
إنيـ ، فأف يتواصموا رياضياً  الطبلبُ  عمـُ يتَ  حيفَ عنيا. و  والتعبيرِ  الرياضيةِ  األفكارِ  يـ عمى استقباؿِ قدرتِ 

 ، وتوضيحِ األفكارِ  س، ومشاركةِ الحدْ  يـ البعض، وبناءِ بيف بعضِ  أسئمةٍ  عمى طرحِ  قادريفَ  سوؼ يصبحوفَ 
ـ   تمؾ األفكار، واقتراحِ  ميتيا نْ ؿ تَ سي  ا يُ مم   ،لدييـ الرياضيةِ  المفاىيـِ  سبلمةُ  حُ ضِ تت   استراتيجيات، ومف ث

 . (13،  2002)الحمضيات: اليومية يا في الحياةِ دامَ واستخ

ىي إحدى  والبنائيةُ ، ةواد كاف  المَ  دريسِ تَ  ناىجِ ؼ في مَ رِ ما عُ  حدثَ أ حى البنائي  نْ المَ  عد  ويُ   
دراكوِ  عف الفردِ  المعرفة ليست مستقمةً  التي ترى بأف   المعرفيةِ  النظرياتِ  مع  ؿُ و يتعامَ إذ إنو بحواس   ،وا 

مع  ابقةِ الس   المعرفةِ  يا تفاعؿُ نّ أأي  ،السابقة و المعرفيةِ وتنظيمو مع خبراتِ  ،موُ ما يتعم   بفيـِ  ويقوـُ  ،البيئةِ 
 .(32 : 2003، أبو زينة) حيطة لمفردِ المُ  ة في البيئةِ الحالي   األفكارِ 
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البنائية  ومتعددة لمنظريةِ  ،مختمفةً  جَ التي تناولت نماذ مف الدراساتِ  بالعديدِ  التربوي   األدبُ  وقد زخرَ 
وأظيرت ىذه  (2013األغا،2008 األسمر، 2011 سالـ) :مثؿ دراسات ،المفاىيـِ  في تنميةِ ودورىا 
 الرياضية. المفاىيـِ  يا في تنميةِ فاعميتَ  النماذجُ 

 وتنميةِ  عمى اكتسابِ  ساسِ ركز باألالذي يُ و  البنائية، النظريةِ  نماذجِ حدى إدانياؿ  عتبر أنموذجُ ويُ 
)الجباوي  :كدراسة في ىذا الجانبِ  مف الدراساتِ  يدُ دجريت الع، وقد أُ طواتٍ خُ  مف خبلؿ تسعِ المفاىيـ 

 (2008الساعدي ،(، ودراسة )2010( ،ودراسة)الغريباوي 2011

 موذج دانياؿ لمتعمـِ نْ أخدمت األولى التي استَ  ستكوفُ  -الباحثة عمـِ  عمى حد  -ىذه الدراسة ولكف  
 .الرياضي   ؿِ التواصُ  ومياراتِ  المفاىيـِ  ه في تنميةِ ، ومعرفة  دورِ نافي ببلدِ  المعرفي   البنائي  

 التواصؿِ  مياراتِ  المست تدني وضعؼَ  ،عمميا كمعممة رياضياتٍ  مف خبلؿِ  الباحثةَ  كما أف  
 تحصيؿِ  تدنيَ  الدراسيةِ  المراحؿِ  في جميعِ  دةِ الموح   االختباراتِ  ، كما أظيرت نتائجُ الباتِ الرياضي لدى الط

 ،مبةِ لدى الط   يةِ الرياضِ  المفاىيـِ  تكويفِ  لذلؾ طريقةُ  في مادة الرياضيات، وكانت مف أىـ األسبابِ  الباتِ الط
 عطوف فرصةً ال يُ  المعمميفَ  أف بعَض  تبلحظُ  حيثُ  ،الرياضي   بالتواصؿِ  المعمميفَ  اىتماـِ  عدـِ  ىإل إضافةً 
فإف ذلؾ  ف أجؿِ م ؛وتمثيؿ، واستماع ،وتحدثٍ  ،وقراءةٍ  ،ةٍ مف كتاب الرياضي   بالتواصؿِ  لمقياـِ  لمطبلبِ  كافيةً 
في  الرياضي   التواصؿِ  ياراتِ عمى م التركيزِ  مف خبلؿِ  اضياتِ الري تعميـِ  عمميةُ  كوفُ و قد تَ ى أن  ر ت ةَ الباحث

 لدى الطمبة. الرياضيةِ  المفاىيـِ  لتنميةِ  يماً مُ  الصفية عامبلً  النشاطاتِ 

الذيف أكدوا عمى ضرورة التركيز ، و شرفي ومعممي الرياضياتِ بعض مُ  آراءِ  عف استقصاءِ  فضبلً 
مف  والتقميؿِ  ،مختمفة تدريسٍ  وأساليبِ  ،باستخداـ نماذجَ  الرياضي عند الطمبةِ  ميارات التواصؿِ  عمى  تنميةِ 

 .ى لمطالبِ عطَ الذي يُ  اليائؿِ  المعرفي   عمى الكـ   التركيزِ 

 حاوالً مُ  ويأتي ىذا البحثُ  ،الدراسة بمشكمةِ  الحقيقي   الشعورُ  ، جاءَ هؽ ذكرُ ما سبَ  عمى كؿ   وبناءً  
 التواصؿ الرياضي.و  المفاىيـِ  دانياؿ في تنميةِ  نموذجِ أ معرفة أثرَ 

 الدراسة: مشكمةي 
 :التالي الرئيسِ  السؤاؿِ  في الدراسةِ  مشكمةُ  تتحددُ 

 لدل طالبات الصؼ   الرياضي   التكاصؿً ك  ،الرياضيةً  المفاىيـً  دانياؿ في تنميةً  كذجً نمأي  استخداـ ما أثري  
 السابع األساسي بغزة ؟

 :التالية الفرعيةُ  األسئمةُ  السابؽ الرئيسِ  السؤاؿِ  عف نبثؽُ ي

 نموذج دانياؿ ؟أ بتطبيؽِ  لطالباتِ تنميتيا لدى ا الرياضية المرادُ  المفاىيـُ  ما .1
 المراد تنميتيا لدى الطالبات ؟ الرياضي   التواصؿِ  مياراتُ  ما .2
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طالبات المجموعة  بيف متوسط درجاتِ (α≤ 0.05)عند مستوى إحصائيةٍ  ذات داللةِ  وجد فروؽٌ ىؿ تُ  .3
 ؟ الرياضية في اختبار المفاىيـ الضابطةِ  مف المجموعةِ  ف  ومتوسط أقراني ،التجريبيةِ 

المجموعة  طالباتِ  درجاتِ  بيف متوسطِ (α≤ 0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى فروؽٌ  ىؿ توجدُ  .4
 ي؟الرياضِ  ؿِ التواصُ  في اختبارِ  الضابطةِ  مف المجموعةِ  ف  ومتوسط أقراني ،التجريبيةِ 

 ة:الدراسى  ياتي ضً فر 
 التالية: مف الفروضِ  لمتحقؽِ  الحاليةُ  تسعى الدراسةُ  

 المجموعةِ  الباتِ ط بيف متوسط درجاتِ  (α≤ 0.05)مستوى عندَ  إحصائيةٍ  ذات داللةٍ  فروؽٌ  جدُ ال توُ  .1
 .الرياضية  المفاىيـ في اختبارِ  الضابطةِ  المجموعةِ  في فّ ومتوسط أقراني ،التجريبيةِ 

المجموعة البات درجات ط بيف متوسطِ  (α≤ 0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى فروؽٌ  ال توجدُ  .2
 التواصؿ الرياضي. المجموعة الضابطة في اختبارِ  في فّ ومتوسط أقراني ،التجريبيةِ 

 الدراسة: أىداؼي 

 :النقاط التالية ىذه الدراسة في تحددت أىداؼُ 

 األولى )المجموعاتُ  في الوحدةِ  السابعِ  الصؼ   يا لدى طالباتِ تنميتُ  الرياضية الواجبِ  المفاىيـِ  تحديدُ  .1
 والعمميات عمييا(.

 . األساسي   السابعِ  ؼ  الص   تنميتيا لدى طالباتِ  الواجبِ  الرياضي   التواصؿِ  مياراتِ  تحديدُ  .2
 لدى طالباتِ  المجموعاتِ   في وحدةِ  المتضمنةِ  المفاىيـِ  أثر تطبيؽ أنموذج دانياؿ  في تنميةِ  معرفةُ  .3

 .األساسي   السابعِ   ؼِ الص  
 السابعِ  ؼِ الص   ى طالباتِ لد الرياضي   واصؿِ الت   مياراتِ  تنميةِ  فيأنموذج دانياؿ  أثر تطبيؽِ  معرفةُ  .4

 . األساسي  

 ة:الدراسى  أىميةي 

 :النقاط التاليةفي  راسةِ الد   ىذهِ  أىميةُ  فتكمُ 

في تدريس  حديثةٍ  واستراتيجياتٍ  نماذجَ  في تطبيؽِ  الحديثةَ  العمميةَ  االتجاىاتِ  واكب الدراسةُ تُ  . قدْ 1
 ناىجِ المَ  تطويرِ  مف أجؿِ  والتعميـِ  في وزارة التربيةِ  واضعي المناىجِ  ساعدُ مما يُ  ؛الرياضيات

 ج الرياضيات.مناىِ  وخاصةً  ،مسطينيةِ الفِ 

 لمصؼِ  الرياضياتِ  األولى لكتابِ  تضمنة في الوحدةِ المُ  الرياضيةِ  بالمفاىيـِ  قائمةً  الدراسةُ  ىذهِ  وفرُ . قد تُ 2
 ىذه المفاىيـ. نماذج حديثة لتنميةِ  معممي الرياضيات في توظيؼِ  مما قد يفيدُ  ؛السابعِ 
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الرياضية في  المفاىيـِ  أنموذج دانياؿ في تنميةِ  الستخداـِ  ؛عممي الرياضياتِ لمُ  جديدةً  رؤيةً  قدـُ . قد تُ 3
 في.الص   التعميـِ 

 التواصؿِ  مياراتِ  أنموذج دانياؿ في تنميةِ  الستخداـِ  ؛لمعممي الرياضياتِ  جديدةً  رؤيةً  . قد تقدـُ 4
 .طالبات الصؼ السابع األساسي طالباتلدى  الرياضي  

لدى طالبات الصؼ السابع  الرياضية المفاىيـِ  اكتسابِ  ستوياتِ مف مُ  ىذا األنموذجِ  استخداـُ  . قد يرفعُ 5
 .األساسي

التي منيـ الثمرة َ  واحدٍ  درؾ كؿيُ  حيثُ ، وواضعي المناىج ،لكؿ المعمميفَ  ميمةً  الدراسةُ  تكوفَ  . قد6  
؛ في إعداد الدروسِ نماذَج واستراتيجياٍت حديثٍة ومتنوعٍة عمى  نا إذا قمنا بالتركيزِ نييا في أجيالِ سوؼ يجْ 

 لتكويف وبناء المفاىيـ بصور سميمة لدى الطمبة، فضبًل عف التركيِز واالىتماـِ بمياراِت التواصِؿ الرياضي؛
 والمستقبمية. ةِ لعممي  ا الحياةِ  يا فيوأىميتَ  ،الرياضياتِ  مادةِ  حيويةِ  إدراؾَ  الطمبةُ  يستطيعَ لكي 

 ة: الدراسى  حدكدي 
 :مايمي عمىالحالية  الدراسةِ  تقتصرُ س
األوؿ  الدراسي   لمفصؿِ  الرياضياتِ  مف كتابِ )المجموعات والعمميات عمييا( األولى  الوحدةِ  تدريسِ   -1

 . األساسي   السابعِ  الصؼ   عمى طمبةِ  المقررِ 
في الفصؿ الدراسي ة برفح ، عدادي  اإل المنورةِ  المدينةِ  بناتِ  بمدرسةِ  األساسي   السابعِ  الصؼ   باتِ طال   -2

 ـ. 2015-2014مف العاـ الدراسي األوؿ 
، القراءة ، الكتابة ):وىي ،الرياضي   التواصؿِ  مياراِت متغيرات الدراسة وىي المفاىيـ الرياضية وبعض  -3

 التمثيؿ الرياضي(.

 :الدراسة صطمحاتي مي 
 إجرائيًا كالتالي: الدراسةِ  مصطمحاتِ  تـ تعريؼُ 

 كذج دانياؿ:أنمي  
 :ىي ،إجرائيةٍ  طواتٍ خُ  ثمافِ  يتضمفُ  ،الرياضيةِ  المفاىيـِ  تدريسِ  لتنظيـِ  معرفي   تعميمي   أنموذجٌ  

 والمناقشة الحوارُ .  5 . االستقصاءُ 4   الموضوع عرُض . 3قديـ  الت  . 2راجعة   . المُ 1
 الخططِ  فؽَ وِ  التجريبية  المجموعةِ  طالباتِ عمى  تطبؽُ  .والغمؽ  التمخيُص .  8. التطبيؽ    7   التنظيـ.6

  "ثة يا الباحِ تعد  أالتي 
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 :ةي الرياضي ـي اىيالمف

 حدة "المجموعاتِ في وِ  شتركةٍ مُ  خصائَص  نتيجةَ  لدى الطالبةِ  التي تتكوفُ  العقميةُ  ىي الصورةُ 
ـ   ،المفظيةِ  والداللةِ  مف االسـِ  وتتألؼُ  عمييا"، والعممياتِ  في  عمييا الطالبةُ  التي تحصؿُ  يا بالدرجةِ قياسُ  ويت
 لذلؾ. المعد   المفاىيـِ  اختبارِ 

 :الرياضيُّ  التكاصؿي 

 والعبلقاتِ  عف األفكارِ  بيرِ وبنية الرياضيات في التع ،ورموز ،مفرداتٍ  عمى استخداـِ  الفردِ  قدرةُ 
، أو كتابياً  شفيياً  فقد يكوفُ  ،مف المغةِ  مختمفةً  وراً صُ  الصؼ   داخؿَ  الرياضي   التواصؿُ  . وقد يأخذُ ياوفيمِ 
 في اختبارِ  عمييا الطالبةُ  حصؿُ التي ت بالدرجةِ  قاُس وتُ  .وآخر طالبٍ  أو بيفَ  ،والمعمـِ  الطبلبِ  وبيفَ 

 لذلؾ. عد  المُ  الرياضي   ؿِ التواصُ 
 :الرياضياتي 

 ،ياليا أصولُ  نيةٍ في بُ  نظمةٌ مُ  "معرفةٌ  :ياالرياضيات بأنّ ( 19 :1998) بيدعُ  تعريؼَ  ى الباحثةُ تتبن  سَ 
إلى  وتصؿَ  إلى أف تتكامؿَ  ،رياضيةٍ  ومفاىيـَ  مرورًا بحقائؽَ  فةٍ معر   تبدأ غيرَ  ،يامُ وتسمسُ  ،ياوتنظيمُ 
  ونتائج ". ،وتعميماتٍ  ،نظرياتٍ 
 :األساسي   السابعً  الصؼ   طالباتي 
 .اً عام13-12بيف  ف  ىُ أعمارُ  تتراوحُ  بلتيوال ،توسطةِ المُ  األساسيةِ  المرحمةِ  طالباتُ  وىفَ 
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ُانثاَيُانفظم

ُاإلطـــــــارُانُـظـــري
 

 

 هاخِمناذِ وبعضُ ،ُانبنائية : اننظريةُاألولُ احملىرُ -

 داَيال منىذجُأانثاَي:  احملىرُ -

 يةُانرياضِ : املفاهيىُانثانثُ احملىرُ -

  انرياضي مُ: انتىاصُانرابعُ احملىرُ -
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 النظرمُّ  اإلطاري 

ُأنموذِج دانياؿ في تنميِة المفاىيـِ الرياضيِة ُاستخداـِ  عمى أثرِ  ؼِ إلى التعر   ىذه الدراسةُ  تيدؼُ 
 عرَض  ؿِ صْ ىذا الفَ  خبلؿَ  الباحثةُ  حاوؿُ وتُ  ، والتواصِؿ الرياضي  لدى طالبات الصؼ  السابع األساسي بغزة

 وىي: ،محاور أربعةَ  والذي يتضمفُ  ،ه الدراسةِ بيذِ  الخاص   النظري   اإلطارِ 

  ُالبنائيةُ  النظرية. 
 دانياؿ نموذجُ أ. 
  ُالرياضية المفاىيـ. 
  ُالرياضي التواصؿ. 

 :Constructivist Theory النظرية البنائٌيةي  المحكر األكؿ:

ـ   حيثُ  ،والتعمـِ  عمميتي التعميـِ ب الرؤية الخاصةِ في  رئيٌس  حوؿٌ تَ  ُشيدَ  الماضييفِ  العقديفِ  خبلؿَ    ت
ذلؾ  واكبَ  وقدْ  ،لمتعمـِ  الحقيقي   وَ ، أو التوجَ ىعنذي المَ  ـِ سمى بالتعمّ إلى ما يُ  ،طحي  الس   عمـِ مف الت   االنتقاؿُ 
 . نائيةِ البِ  ظريةِ بالن   يَ مما سُ  يورَ ظُ  ؿُ التحو  

، ويمكف االستعانة بيا وتعد النظرية البنائية مف االتجاىات الحديثة في تعميـ وتعمـ الرياضيات 
عند تصميـ مناىج الرياضيات، ومقرراتيا الدراسية نظرًا لدورىا الفاعؿ في تنشيط التمميذ ومعاونتو في 
استخداـ قدراتو الذىنية التي تؤدي إلى إدراؾ المفاىيـ ومعالجة المعمومات، وتكويف بنيتو المعرفية بإرشاد 

ة جاىزة، وحفظيا واسترجاعيا كمما تطمب األمر، لذا فإف مف المدرس بداًل مف تمقي المعمومات بطريق
النظرية البنائية " إحدى النظريات المعاصرة الفّعالة في التعميـ عمومًا، وجاءت لمتوائـ مع فسيولوجية العقؿ 

 .(3: 2004البشري، وتجسيد مفيـو التعمـ كعممية بناء ")عبيد، 

مف )بياجيو( و)فيجوتسكي( وأظيرىا )جبلسرفيمد(  تشكمت النظرية البنائية ونماذجيا مف أعماؿ كؿ  
في أبحاثو في العموـ والرياضيات، وبعمـ الرياضيات بصفة خاصة تمحورت عمى أفكارىـ جميعيا 

 باإلضافة إلى برونر.

( أف النظرية البنائية تعود بكؿ نماذجيا إلى فمسفة الفكر 56: 2008) عفانة والجيشويذكر 
وؿ منيج فكري يعالج تكويف المعمومات ويدمج بيف التقنية والتكنولوجّيا. وُتعتبر البنائي والتي تمحورت ح

التربية مف أكثر المياديف تأثرًا بالفمسفة البنائية بتياراتيا المعرفّية واالجتماعّية، فيي تنظر إلى المتعّمـ بأّنو 
مف خبلؿ تكويف صور أو نشط يبني معارفو مف خبلؿ تفاعمو مع المعمومات ومع خبرات اآلخريف، وليس 

 نسخ مف الواقع. 
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 تعريؼ النظرية البنائية: 

مصطمح البنائية يعد جديدا نسبيا ولذلؾ ال يوجد تعريؼ محدد وشامؿ لمنظرية البنائية بما  إف
تتضمف مف مفاىيـ ومعاني وعمميات نفسية، إال أف منظري البنائية حاولوا تعريفيا عمى أنيا" الفمسفة 

"أو ىي"عممية المتعمقة بالمتعمـ والتي تفترض حاجة المتعمميف لبناء فيميـ الخاص عمى افكار جديدة 
استقباؿ  تتضمف إعادة بناء المتعمميف لمعاني جديدة داخؿ سياؽ معرفتيـ اآلنية مع خبراتيـ السابقة وبيئة 

 .(23: 2003 )شبليؿ، التعمـ"

النظرية البنائية أنيا "عممية تفاعؿ بيف ثبلثة عناصر  (339: 2005ويعرؼ عفانة وأبو مموح )  
سابقة، المواقؼ التعميمية المقدمة لممتعمـ، والمناخ البيئي الذي تحدث فيو في الموقؼ التعميمي: الخبرات ال

عممية التعمـ؛ وذلؾ مف أجؿ بناء وتطوير تراكيب معرفية جديدة، تمتاز بالشمولية والعمومية مقارنًة 
 بالمعرفة السابقة، واستخداـ ىذه التراكيب المعرفية الجديدة في معالجة مواقؼ بيئية جديدة ".

فقد عرؼ البنائية بأنيا " نظرية التعمـ الذي يعني  التكيفات  (Wheatly,1991: 9ويتمي )أما 
الحادثة في المنظومات المعرفية الوظيفية لمفرد مف أجؿ معادلة التناقضات الناشئة مف تفاعمو مع 

 ."معطيات العالـ التجريبي

ومعارفو السابقة لكي يقوـ ببناء ( "أف المتعمـ يعتمد عمى خبراتو 2004)محمد منى وتعرفيا 
المعرفة الجديدة، في وجود معمـ ميسر ومساعد لبناء المعرفة،مف خبلؿ القياـ باألنشطة وما يستخدمو مف 
استراتيجيات في الموقؼ التعميمي، وتشجيعيـ عمى إنتاج تفسيرات متعددة لكي يصبح التعمـ ذا معنى 

 لدييـ".

ي يفترض أف التعمـ يحدث داخميا عند المتعمـ حيث أنو ىو الذي وعرفيا الخميمي بأنيا " توجو فمسف
 .(65:  1997يبني المعرفة عف طريؽ إعادة تشكيؿ بنيتو الفكرية والمعرفية" )الخميمي،

أنيا تتفؽ عمى أف الفكر البنائي يشمؿ كبًل مف البنية  ترى الباحثةوبالنظر إلى التعاريؼ السابقة 
التي تتـ داخؿ المتعمميف، وأف التعمـ يحدث نتيجة تعديؿ األفكار التي بحوزة المعرفية والعمميات العقمية 

المتعمميف، أو إضافة معمومات جديدة، أو إعادة تنظيـ ما ىو موجود مف أفكار لدييـ، كما وتتفؽ عمى أف 
ذلؾ المتعمميف ىـ محور العممية التعميمية، وأنيـ يعمموف عمى بناء معرفتيـ الجديدة بشكؿ جماعي، وب

 مع التعريفات السابقة . تتفؽ الباحثة

 المبادئ الرئيسة لمتعمـ البنائي:

يأخذ التعمـ البنائي صورة خاصة بو تميزه عف التعمـ في ظؿ النظريات األخرى فتظير فيو العديد 
 :(351: 2003) (، وعبيد وعفانة371: 2003) مف المبادئ والتي حددىا زيتوف
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 ومستمرة وغرضيو التوجو .التعمـ عممية بنائية نشطة  .1
 المعرفة القبمية لممتعمـ شرط أساسي لبناء التعمـ ذي المعنى.  .2
 اليدؼ مف عممية التعمـ ىو إحداث تكيفات تتواءـ مع الضغوط المعرفية الممارسة عمى خبرة الفرد. .3
 مواجية المتعمـ بمشكمة أو ميمة حقيقية تييئ أفضؿ ظروؼ لمتعمـ.  .4
 إعادة بناء الفرد لمعرفتو مف خبلؿ عممية تفاوض اجتماعي مع اآلخريف.تتضمف عممية التعمـ  .5
 إف فعؿ بناء المعنى ىو فعؿ عقمي يحدث داخؿ الدماغ. .6

( أف بيئة التعّمـ البنائي، " تؤّكد عمى التعّمـ أكثر مف التعميـ  وتشجع 148: 2001) الصادؽويرى 
تعّمـ التعاوني، وتأكيد المواقؼ الحياتية التي يحدث الدارسيف عمى االنخراط في نقاش مع األنداد وتدعيـ ال

، وتجنب التعميـ النظري أو المطمؽ الذي ليس لو قرينة ، وبداًل مف ذلؾ التركيز عمى الخبرة ا التعّمـفيي
الميدانية كمصدر مف مصادر التعّمـ حيث أف الخبرة السابقة بالنسبة إلى بيئة التعّمـ البنائي تعد مصدرًا 

 اط التعميمي، وتمعب دورًا  فّعااًل في عممية التعّمـ" .ميما لمنش
 تحتاجُ  الدافعيةَ  ىذهِ   أفّ ، إالّ لمدرسِ  لديو دافعيةٌ  و يكوفُ بطبيعتِ  أف التمميذَ  ترل الباحثةي  ومما سبؽَ 

 أساليب الجذبِ  استخداـِ  مف خبلؿِ  التمميذِ  إثارةَ  تطمبُ عمـ، وىذا يَ بؿ المُ مف قِ  مف التحفيزِ  إلى مزيدٍ 
مف  تفسيراتٍ  بتقديـِ  فَ ، ثـ يقومو التعميميةِ  ذلؾ في العمميةِ  بعدَ  ينخرطوفَ  التبلميذَ  لمتبلميذ، مما يجعؿُ 

ـ  المختمفةِ  األنشطةِ  مف خبلؿِ  ىـ المختمفةِ نظرِ  وجياتِ   تفسيرًا وفيمًا، حيثُ  أكثرَ  ذلؾ حموالً  بعدَ  فَ يقدمو  ، ث
 .ؿِ ستوى ىذا التفاعُ يا عمى مُ نجاحَ  ؼُ يتوق   ،لمعمـِ مع ا تبادليةٌ  عمميةٌ  ىذه العمميةَ  أف   نجدُ 

 :ةً يَّ البنائً  النظريةً  افتراضاتي 

 عمى عدةِ  تقوـُ  البنائيةَ  أف النظريةَ  (104-96: 2003) يتوف وزيتوفز  كما أوضحَ  رى البنائيوفَ يَ 
 وىي: ،أساسيةٍ  افتراضاتٍ 
ـي   مف مضاميفِ  مجموعةً  ىذا االفتراُض  ويتضمفُ و: ة التكجٌ غرضيَّ  ،نشطة كمستمرةه  بنائيةه  عمميةه  أكالن:التعم

 فيما يمي: تتمثؿُ  ،التعمـِ 
يا عمالُ نتج ُ يُ  ،عِ كالمصانِ  جرات الدراسةِ حُ  لى اعتبارِ إ ال يميموفَ  البنائيوفَ  :بنائية ةٌ عممي التعمـُ  .1

 ،أو الكتابِ  ،عف المعمـِ  نقبلً  ةَ المعرف تعمموفَ المُ  أف ينسخَ  يأ ٍة،مف سمع معين ةً تشابيا مُ ػػً سخنُ 
المخترعيف  دورَ  مارس فييا الطبلبُ يُ  ،التعمـِ  معامؿِ  بمثابةِ  الفصوؿُ  أف تكوفَ  يـ يروفَ ولكن  

 . والمكتشفيف
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عند  ومعنى النشاطِ  ،أف تكوف نشطةً  بدّ  ال ،بنائيةً  التعمـِ  ةُ عممي ى تكوفَ حت   :طةٌ نشِ  ةٌ عممي ـُ التعم     .2
ـ   ،بنفسوِ  ةِ المعرف كتشاؼِ الى إصوؿ لموُ  عقمياً  جيداً  يبذؿُ  أف المتعمـَ  البنائيةِ   ذلؾ عندما يواجوُ  ويت
لى ىذه إ ف يصؿَ أ ويحاوؿُ  ،يالحم   ةٍ معين فروضٍ  قتراحِ او بتوقعاتِ  وءِ ضَ  يف فيقوـُ  ،ما مشكمةً 

المعمومات  كتشاؼِ ا يف وِ نشاط يوىكذا يستمر ف ،لى معمومة أخرى جديدةٍ إليصؿ  ؛الفروضِ 
 الجديدة .

غرضية  ف تكوفَ أ بدّ  ال ،ونشطةً  بنائيةً  التعمـِ  ةُ عممي ى تكوفَ حت   :التوجيوِ  ةُ غرضي عمميةٌ  التعميـُ  .3
 حؿ   يسيـ فتُ  ةٍ عينمُ  أغراضٍ  لتحقيؽِ  الفردُ  أف يسعى خبللوُ  :التوجيوِ  فمعنى غرضيةُ  ،التوجيوِ 

بمثابة  وتكوفُ  ،المتعمـ أنشطةَ غراض و ىذه األوتوجّ  ،لو حيرةٍ مُ  سئمةٍ أعمى  جيبُ أو تُ  ،ما شكمةٍ مُ 
  .ةو المرجوّ أىدافِ  تحقيؽِ  يف وتجعمو يسيرُ  ،لو ي  قوة الدفع الذات

ـي  عندما يكاجوي  لمتعمـً  الظركؼً  أفضؿي  ثانيان: تتييأي   يرى البنائيوف أف التعمـَ حقيقية:  يمةن أك مى  مشكمةن  المتعم
المتعمميف عمى  ساعدُ يُ  مف التعمـِ  أف ىذا النوعَ  حيثُ  ،التعمـِ  أنواعِ  مف أفضؿِ  شكبلتِ المُ  عمى حؿ   القائـَ 
أف  دركوفَ يُ  تعمميفَ المُ  كما أف   ،يـ عمى حؿ المشكبلتِ في قدراتِ  ـ الثقةَ مي ليُ وينَ  ،معنى لما يتعمموفَ  بناءِ 
 المعمومات. حفظِ  مجردَ  وليَس  ،عنىالمَ  ناعةُ و صِ ىُ  التعمـَ 

مع اآلخريف:  اجتماعي   عممية تفاكضو  لمعرفتو مف خالؿً  التعمـ إعادة بناء الفردً  عمميةي  ثالثا: تتضمفي 
 و الذاتيةِ أنشطتِ  عف طريؽِ  المحسوسِ  التجريبي   العالـِ  عطياتِ تو مف مُ يبني معرفَ  ال أف الفردَ  يرى البنائيوفَ 

ن   بيا في عقمو، يا معاني خاصةً مف خبللِ  فُ والتي يكو   ،فقط معوُ   ناقشة مامُ  ا مف خبلؿِ يبنييا أيضً ما وا 
المعاني لدى  ىذهِ  ومف ثـ تتعدؿُ  بينو وبينيـ، المناقشةِ  وذلؾ مف خبلؿِ  ،مع اآلخريف مف معافٍ  إليوِ  وصؿَ 
 .عمى معنى ليذه الظواىرِ  مف خبلؿ التفاوضِ  الفردِ 

 المتعمـِ  أف معرفةَ  ى البنائيوفَ رَ ي ذم المعنى: التعمـً  لبناءً  أساسي   شرطه  لممتعمـً  القبميةي  المعرفةي  رابعان:
أو معرفتو  ،المتعمـ الجديدةِ  بيف معرفةِ  التفاعؿَ  أف   حيثُ  ،ي المعنىذ التعمـِ  لبناءِ  أساسياً  شرطاً  تعد   القبميةَ 

الذي  بمثابة الجسرِ  ف ىذه المعرفةُ ذي المعنى فقط تكوُ  الميمة في عممية التعمـِ  أحد المكوناتِ  القبمية يعد  
أو  العقبةِ  تعمؿ بمثابةِ  حيثُ  ،ذلؾ إلى عقؿ المتعمـ، كما قد تكوف عكَس  الجديدةُ  عميو المعرفةُ  تعبرُ 

 .تعمـِ المُ  المعرفة إلى عقؿِ  ىذهِ  مرورِ  دوفَ  حوؿُ أو يَ  الذي يمنعُ  الحاجزِ 
مارسة المي  المعرفيةً  مع الضغكطً  ـي تتكاءى  يفاتو ػتكُّ  مف عممية التعمـ ىك إحداثي  الجكىرمٌ  اليدؼي  خامسان:

مف  المعرفيةِ  مع الضغوطِ  التعمـ ىو التكيؼُ  مف عمميةِ  الجوىري   دؼَ يأف ال يري البنائيوفَ : الفردً  عمى خبرةً 
ى الفرد نتيجة دالمعرفي ل ضطرابِ مف اال ث حالةٌ حدُ تفعندما  خبلؿ إحداث تغيرات في التراكيب المعرفية،

 الممارسة عمى خبرتو. المعرفيةِ  مع الضغوطِ  يسعى الفرد إلى التكيؼِ  ،جديدةٍ  بخبرةٍ  مرورهِ 
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 ،التوجو غرضيةُ  ،بنائية نشطة النظرية البنائية ترى أف التعمـ عمميةٌ  أف افتراضاتِ  كترل الباحثةي 
ـ   وبذلؾ ال نّ  ،التعمـ بالطريقة التقميديةِ  يت  المطروحة، متعمـ مع األنشطةِ لا عمى مدى تفاعؿِ  ما يعتمدُ وا 
إلى  المتعمـُ  يكوف عندما يتعرُض  ما و يكوف التعمـ أفضؿَ  ،إلى المعرفة التي يسعى لتكوينيا وحاجتوِ 
 المعرفةِ  أقرانو لتكويفِ  ويشارؾُ  ،معارفو السابقةَ  وينظـُ  تجعمو يبحثُ  ،حقيقيةٍ  يمةٍ وضع في مَ أو يُ  ،مشكمةٍ 

 الجديدة.  

 األسس التي تقـك عمييا النظرية البنائية:

 عمى األسس التالية: البنائية تقوـُ  ( أف النظريةَ 52: 2004) كما أوضح عبد الصبور رى البنائيوفيَ 
 وليس عمى التعميـ. ،بنى عمى التعمـِ تُ  .1
 ومبادرة المتعمميف. شجع وتقبؿ استقبلليةَ تُ  .2
 تعمميف كمبدعيف .المُ  تجعؿُ  .3
 كعممية. التعمـَ  تجعؿُ  .4
 لممتعمميف. واالستقصاءَ  البحثَ  تشجعُ  .5
 لمخبرة في التعمـ. الناقدِ  عمى الدورِ  تؤكدُ  .6
 االستطبلع. عمى حب   تؤكدُ  .7
 سباف.لممتعمـ في الحُ  النموذج العقمي   تأخذُ  .8
 تقييـ التعمـ. عندَ  والفيـَ  األداءَ  تؤكدُ  .9

 النظرية المعرفية. عمى مبادئِ  ُس تؤس   .10
 التحميؿ(. -اإلبداع-)التنبؤ المعرفية مثؿ المصطمحاتِ  عمى استخداـِ  تعمؿُ  .11
 الطبلب. يتعمـُ  كيؼَ  في االعتبارِ  تأخذُ  .12
 مع المعمـ أو فيما بينيـ. في المناقشةِ  المتعمميف عمى االشتراؾِ  تشجعُ  .13
 .التعاوني   عمى التعمـِ  ترتكزُ  .14
 في مواقؼ حقيقية.  المتعمميفَ  تضعُ  .15

يا التي يحتاجَ  الجوانبِ  أنيا تغطي جميعَ  ىر ت ،النظرية البنائيةِ  الباحثة ألسسِ  قراءةِ خبلِؿ مف 
 بالعممية التعميمية. التي تحيطُ  في ضبط المؤثراتِ  المعمـُ  في العممية التعميمية، وتساعدُ  الطالبُ 
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 البنائية:  النظريةً  خصائصي 

وىي  ،التعميمية في المواقؼِ  ليا تأثيرٌ  أف يكوفَ  والتي يمكفُ  ،البنائيةِ  خصائص لمنظريةِ  ناؾ عدةُ ىُ 
 (:101-100: 2004) محمد (، 27:2003) كما أورد ذلؾ كؿ مف زيتوف

عف  مطمقةً  مسؤوليةً  و المسئوؿُ نظر إليو عمى أنّ ، ولكف يُ عمى أنو سمبي   نظر إلى المتعمـِ ال يُ   -1
 .تعمموِ 

 .بناء المعنى تتطمبُ  حيثُ  ،فييا لممتعمـ دورٌ  يكوفُ  نشطةً  عممية التعمـ عممياتٍ  تستمزـُ   -2
 .دائماً  فيي متغيرةٌ  وجماعياً  بنى فردياً ولكنيا تُ  ،المتعمـ ليست خارجَ  المعرفةُ   -3
 بطريقةٍ  المياـِ  الفصؿ، وتصميـَ  داخؿَ  المواقؼِ  تنظيـَ  لممعرفة، ولكنو يتطمبُ  ليس نقبلً  التدريُس  -4

 .نمي التعمـمف شأنيا أف تُ 
منيا يبني ، والتي والمصادرِ  والموادِ  التعمـِ  مياـِ  و برنامجُ ليس ذلؾ الذي يتعممو، ولكن   المنيجُ  -5

 .معرفتيـ المتعمموفَ 
 ى تكوفَ ، حت  تنفيذىا في الفصؿِ  والتعمـ، وكيفيةِ  التدريسِ  عف طريؽِ  مختمفةً  البنائية آراءً  دُ ول  تُ  -6

مع  تتغيرُ  سوؼَ  المتعمميفَ  أفكارَ  عمى أف   ص  والتي تنُ  ،جلممناىِ  تطمبات العالميةِ تفقة مع المُ مُ 
 يـ.براتِ خِ  ساعِ ات  

 ، حتى تكوفَ مف طرؽ التدريس والتعمـ، وكيفية تنفيذىا في الفصؿِ  مختمفةً  البنائية آراءً د تول     -7
مع  المتعمميف سوؼ تتغيرُ  عمى أف أفكارَ  مع المتطمبات العالمية لممناىج، والتي تنص   تسقةً مُ 
، مع المتعمـِ  يمكنو أف يتفاعؿَ  فالمعمـُ  ،عمـ في ىذه العمميةِ جوىري لممُ  خبراتيـ، وىناؾ دورٌ  ساعات  

 الحالية والخبرات . ويستند عمى التحدياتِ  األسئمةَ  ويثير
 ينشأ مف المفاىيمي   مبادئ ميمة، منيا أف التكويفَ  عمى عدةِ  يا تركزُ قوة البنائية إلى أن   ترجعُ   -8

 وأف المعرفة مؤقتة، ويتـ اختبارىا بصورةٍ  ،بيف المعرفة السابقة والمعرفة الحاليةِ  خبلؿ التفاعؿِ 
 وقابميتيا لمتصديؽ. مثؿ قابميتيا لمتطبيؽِ  ،بعض المعاييرِ  ويتـ الحكـ عمييا بواسطةِ ، مستمرةٍ 

والبيئة  ،مف حيث المعرفةِ  ،ونفسِ  تعمـِ بالمُ  ـُ تيت   البنائيةَ  أف النظريةَ  السابقةِ  صِ الخصائِ  مف خبلؿِ  ضحُ يت     
 .ىالمعن وذ ـُ التعم يتـ   ىوكؿ ما يحتاجو حت ،والمنيجِ  ،تبعةوطرؽ التدريس المَ  ،حيطةِ المُ 
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 البنائية:  التربكية لمنظريةً  االنعكاساتي 

 ؿُ ويؤو  ، المتعمـُ  يفسرُ  ، حيثُ المعرفة عادة بناءِ ا   و عمى أنو عممية بناءِ  النظرية البنائية لمتعمـِ  تنظرُ 
 والعمؿِ  االجتماعي   التفاعؿِ  عمى دورِ  البنائيةُ  النظريةُ  ، وتؤكدُ السابقة معرفتوِ  وءِ في ضَ  الجديدةَ  المعموماتِ 
 .المعرفةِ  في بناءِ  التعاوني  

ذا أخذنا مبادئ الفكر البنائيّ  مف  بدءاً  كبيراً  حدث تغيراً أنيا تُ  ، نجدُ التطبيؽ ووضعناىا في حقؿِ  وا 
عادة بناء المعرفة و بناء نظرية التعمـ باعتبارىا عمميةُ   ومروراً  ،لممعرفة نقؿٍ  مجردَ  مف كونوِ  بدالً  ،ا 

 بالتقويـ. وانتياءً  بالممارساتِ 
 ( فيما يمي:21-20:2003)البنائية كما ذكرىا زيتوف  التربويةِ  التضميناتِ  مكف إيجازُ ويُ     
 بالمعرفة القبمية لممتعمـ، بما في ذلؾ الخبرات، المعتقدات، واالتجاىات والمفاىيـ . االىتماـُ   .1
 .الجماعي   العمؿِ  ، وغيرىا مف أشكاؿِ خبلؿ المناقشةومشاركة المعنى مف  ،عمى التفاوضِ  التركيزُ   .2
 لممفاىيـ والمعمومات . متعددةٍ  تمثيبلتٍ  استخداـُ  .3
 وبالتالي التكامؿ بيف اكتسابِ  ،الموقفية لمتعمـِ  في اعتبارىا الطبيعةَ  ، تأخذُ نماذج تدريسية تطويرُ  .4

 .وتطبيقيا المعرفةِ 
عمى مياـ  تركزُ  ، بحيثُ ممية التعمـِ ع داخؿ نسيجِ  تصبح متضمنةً  بحيثُ  ،إجراءات التقويـِ  تطويرُ   .5

 لممتعمـ . الفردي   وَ سبانيا التوج  وتأخذ في حُ  ،حقيقيةٍ 

 النظرية البنائية: انتقاداتي 

، (28-27:2003)زيتوف وزيتوفز كما أورد كؿ مف فيتمركُ  ،بنائيةِ النقدي لمنظرية ال أما الوجوُ 
 :في التالي (44: 2002) الصادؽ

 نواتج التركيبِ في منيا  أكثرَ  العمميات المعرفيةِ  في نواتجِ  البنائية الحقيقيةُ  النظريةُ  تنحصرُ   -1
 ، والثقافي .واالجتماعي التاريخي

 ،المجتمع ، وليس لخدمةِ التكنولوجيا أداة في يد مجردَ  الفردَ  يجعؿُ  عمى التفكير الوسائمي   التركيزُ   -2
 وىو التفكيرُ  ،فقط نمي جانبًا واحدًا مف التفكيرِ ، يُ المشكمةِ  حؿ   عمى أسموبِ  كما أف التركيزَ 

التي  التفكيرِ  أنماطَ  ، في حيف يتجاىؿُ الصناعية التكنولوجيةَ  المجتمعاتِ  الذي يخدـُ  االستداللي  
 .دةالمتعد يتعرض ليا " جاردنر " عند حديثو حوؿ الذكاواتِ 

 ضغوطًا معرفية عميا قد ال يقوموف بيا . عمى الطبلبِ  البنائيةُ  تفرُض   -3
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يتحكـ  بصراحة فيما يقاؿ، وكذلؾَ  فرصة التعبير عف أنفسيـ؛ فإنو يتحكـُ  والمعمـ طبلبَ  ميما منحَ  -4
 صدى لما يرونو . يشعروف بعدـ وجودِ  الطبلبُ  مما يجعؿَ  ؛ليا التي يتـ التوصؿُ  في القراراِت 

 الطبلب . المعرفة يمكف بناؤىا بواسطةِ  ليس كؿ    -5
 األولى والمعمموف يريدوف بالدرجةِ  االجتماعي لمنموذج البنائي في التعميـ؛ فاآلباءُ  التقبؿِ  مشكمةُ   -6

ال يبدو  وىو أمرٌ  –آلخر الثقافي مف جيؿٍ  التراثَ  الطبلب بأساسيات المعرفة، وينقؿُ  دُ تعميمًا يزو  
 واضحًا في أساسيات النموذج البنائي في التعميـ.

خريج  في كؿ   معينةٍ  لمتقويـ؛ لمكشؼ عف مدى توفر كفاياتٍ  واضحٍ  بحاجة لمعيارٍ  المجتمعُ   -7
 مرجعي   التقويـ التقميدية؛ كالتقويـِ  لموظيفة المؤىؿ ليا مثبًل، عممًا بأف البنائييف يرفضوف كؿ سبؿِ 

 المرجع . المحؾ، ومعياري  
 يـ بأنفسيـ، فجعؿُ نوف معرفتَ يكو   في جعؿ الطبلبِ  عمى مخاطرة تكمفُ  البنائي   ينطوي التعمـُ    -8

أي  معممًا قادرًا عمى احتواءِ  ذاتيا، إال أنيا تتطمبُ  جذابة في حد   مجتمعًا استقصائيًا فكرةٌ  الفصؿِ 
 دوف آخريف. لدى طبلبٍ  في البناء المعرفي   انشقاؽٍ 

 يف لمقياـ باألدوارِ مؤىم لعؿ مف أىميا أنيـ غيرُ  ،البنائي ألسباب عدةٍ  المعمميف لمتعمـِ  مقاومةُ   -9
متعممًا ناضجًا ليتولى  يتطمب التعمـ البنائي   الجديدة التي يفرضيا عمييـ ىذا الجديد، لذلؾَ 

 مسؤولية تعممو.

 :و النقد التالي لمنظرية البنائية( أكج409: 2002عبد اليادم كآخركف)منى كتضيؼ  

في حيف الفرد ،بنى بواسطة ِ بياجيو وكيمي أنيا تُ  ، وىنا يرىقًا لمنظرية البنائية يتـ بناؤىابطِ  إف المعرفةَ  .1
مختمفة  تٍ اتقدـ تفسير  البنائيةَ  ، وعمى ذلؾ فإف  اجتماعيةٍ  بنى بواسطة وسائؿَ يرى فيجوتسكي أنيا تُ 

 عتبر المعرفة الفردية أوتُ  المعرفة؟ وكيؼ يحدث ذلؾ؟ وعمى أي أساسٍ مف يصنع ُ  .لؤلسئمة
 صحيحة ؟ االجتماعيةُ 

 لمتفاعؿ نتيجةً  والفيـ المبنيّ  ،لمعالـ المعنى الشخصي   حدًا فاصبًل بيف صناعةِ  البنائيةُ  لـ تضعُ  .2
 .االجتماعي

 .تدريسية مختمفة في حجرة الدارسة السابقة في كيفية بناء المعرفة تؤدي إلى تطبيقاتٍ  االختبلفاتُ  .3
عممية  التبلميذ أثناء االنتباه إلى أفكارِ  ال تقدـ البنائية دورًا محددًا لممعمـ أثناء التدريس، ولكنيا تجذبُ  .4

 .التدريس
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 :الرياضيات التعمـ البنائي في

 بحيثُ  ،أو البنائي في التعميـِ  نحى المعرفي  في اآلونة األخيرة بالمُ  تعميـ وتعمـ الرياضياتِ  لقد تأثرَ 
 عتبر الرؤيةُ . وتُ تي يكونياتو السابقة والخبرات الذىنية يستخدميا ليفيـ خبرا ونماذجَ  قواعدَ  يكّوف كؿ فردٍ 

البنائية ىي أف  وجوىرُ  ،الميمة في تعميـ وتعمـ الرياضياتِ  النظريةِ  مف العناصرِ  لمتعمـ واحدةً  البنائيةُ 
ـ   ، حيثُ ب وفيـ األفكار الخاصة باآلخريف، باإلضافة إلى تشر  فيميـ الخاص بنشاط المتعمموفَ  ئَ ينش  يت

يحدث مف  عدـ اتزافٍ  ي إلى حالةِ مشكمة، مما يؤد   مف خبلؿ الموقؼ الذي يمثؿُ  جديدةً  أفكارَ  إنشاءُ 
ي عدـ مثؿ المشكمة، ويؤد  أو تسمح بالخوض في الموقؼ الذي يُ  ،أو تشرح ،ال ُتحؿ ،إجراءات معرفية

لممعرفة  اجتماعي   المعرفة يحدث تركيبٌ  وتعديؿ لؤلفكار، وتزامنًا مع إنشاءِ  عقمي   إلى نشاطٍ  االتزافُ 
 .(60: 2004بالفرد )أبو عطايا،  بواسطة المجموعة التي تتصؿُ 

أف لمبنائية تأثيرات كبيرة عمى الرياضيات المدرسية، وتشمؿ ىذه التأثيرات كبًل مف  وترى الباحثة
ماىية الرياضيات وتدريسيا وتقويـ فيـ التبلميذ ليا، أما مف حيث ماىية الرياضيات فإنو وعمى عكس 

بداع العقؿ البشري.النظرة ال  تقميدية فالرياضيات ىي عمـ تجريدي مف خمؽ وا 

 في تدريس الرياضيات: مزايا تكظيؼ البنائيةً 

(، نواتج متوقعة لتوظيؼ البنائية في 183: 2008( ورزؽ )22: 2004يذكر كؿ مف عبيد )
 تدريس الرياضيات منيا:

 المشكبلت. عمى حؿ   القدرةِ  تنميةُ  -
 الذاتي والتعمـ المستمر . الوعي بالتعمـِ  تنميةُ  -
 واالتصاؿ في الرياضيات. المشكبلِت  حؿ   تنمي مياراتِ  -
 ر مع اآلخريف.والحواِ  الوقتِ  ميارات إدارةِ  اكتسابُ  -
والمناقشات  ،التفاعؿ بيف الخبرات الحياتيةِ  المعرفة الرياضية مف خبلؿِ  كؿ متعمـ عمى بناءِ  تساعدُ  -

 .داخؿ الفصؿ الدراسي
 القيمة المكانية. ومفاىيـَ  ،الرياضية واليندسيةَ  تنمي المفاىيـَ  -
 وزيادة ثقتيـ بأنفسيـ. ،المتعمميفَ  دافعية واىتماـِ  في زيادةِ  تساعدُ  -
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 دكر المعمـ في التعمـ البنائي:  

و زيتوف  (30:2004) نىكما أشار إلييا كؿ مف م ،المعمـ مف المنظور البنائي أدوارُ  تتعددُ 
( ومف ىذه 404-405: 2003)ف رو والنجدي وآخ (19:  2002)( وعبيد 143 -144:2006)وزيتوف 
 األدوار:

ىا لممعمومات وترميزِ  المتعمميف عمى االنتباهِ  ، يساعدُ ومنطقي   ومنظـٍ  جيدٍ  لدروسو بشكؿٍ  يخططُ   .1
 .وتحويميا لمذاكرة طويمة المدى

 صدار القرارات .ا   العقمي، وقبوؿ المخاطرة وتاح االنف يتوفر فييا جو   ، بحيثُ التعمـ بيئةَ  ينظـُ  .2
 التعمـ بمساعدة التبلميذ . العامة لمياـِ  األغراَض  يضعُ   .3
 إلجاباتيـ وتساؤالتيـ . ويسمعُ  أفعاؿ التبلميذِ  يبلحظُ  .4
 إف لـز األمر . لممعموماتِ  ()ثانوياً  احتياطياً  مصدراً  يكوفُ  .5
 لبناء المعرفة . تعميميةٍ  خبراتٍ  يوفرُ  .6
 ي إدارة التعميـ وتقويـ التعمـ .ف يشارؾُ  .7
 يكتسب منو التبلميذ الخبرة . يكوف نموذجاً  .8
 الة .فعّ  تدريسيةَ  يستخدـ استراتيجياتٍ  .9

 .ومشكبلت مفتوحة النياية ،عميقاً  تفكيراً  يعطي أسئمة تتطمبُ  .10
 .مع بعضيـ البعض في حواراتٍ  التبلميذ عمى االندماجِ  عُ شجي .11
 .ةٍ عمى طرح أسئمة تباعدي التبلميذِ  تشجيعُ  .12
 .الخبرة األصميةعمى  عميؽ باالرتكازٍ  ، وفيـٍ فرص لممتعمميف تسمح ليـ ببناء معرفة جديدةٍ  تييئةُ  .13
 : )التحدث ، الكتابة ، ...( متعددةٍ  أفكارىـ بطرؽٍ  فالتعبير ع مىعالمتعمميف  يشجعُ   .14

 في التعمـ البنائي:  المتعمـً  دكري 

إدارة في  ، كما أنو مشارؾٌ فييا مف خبلؿ تفكيرهِ  لممعرفةِ  البنائي مكتشؼٌ  مف المنظورِ  المتعمـُ 
مع  التي يكتسبيا مف خبلؿ تفاعموِ  الخبرةِ  يتطور فييا المعنى عمى أساسِ  نشطةٌ  لديو عمميةٌ  . والتعمـُ التعمـِ 

 .(10: 2002البيئة المعرفية المحيطة بو )الكامؿ، 
 .(63-60: 2004) عبد الصبورومف ذلؾ ما ذكرتو  ،البنائي المتعمـ في المنظورِ  أدوارُ  وتتعددُ 
وفرض  مف خبلؿ عمميات المناقشة، في عممية التعمـٍ  نشطٍ  بدورٍ  يقـو المتعمـُ  : حيثُ  النشطُ  المتعمـُ   .1

 لممعمومات. السمبي   مف االستقباؿِ  الفروض، والتقصي، وبناء المعرفة بدالً 
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فيـ  اجتماعية، منكرة بذلؾ عمميةَ  المتعمـ ليا صفةٌ  عمى أف معرفةَ  البنائيةُ  االجتماعي: تؤكدُ  المتعمـُ   .2
 والمحادثاتِ  ،التفاوضِ  مف خبلؿ عممياتِ  لممعرفةِ  االجتماعيةُ  وتبدو الصفةُ  ،بصورة فرديةٍ  المعارؼِ 

 .عممية التعمـبيف المتعمميف أثناء 
أف  ، بؿ ال بدّ التعمـ ليس كافياً ف في عممية و المتعمميف نشيط كوفَ  االبتكاري: بمعنى أف   المتعمـُ   .3

 عيدوا اكتشاؼ المعرفة بأنفسيـ .يكتشفوا أو يُ 

 كالطريقة البنائية: ،بالطريقة العادية التقميديةً  مقارنة بيف التدريسً 

ئية في التدريس والتي تستخدـ استراتيجيات ونماذج تابعة لمنظرية البنائية ،تختمؼ ناإف الطريقة الب
كما حددىا والجدوؿ التالي يوضح أوجو االختبلؼ بيف الطريقتيف  ة في التدريس ،عف الطريقة التقميدي

 (: 499: 1999شياب والجندي،)

 Constuctivismالطريقة البنائية   Traditionalالطريقة التقميدية
 توجد خارج التمميذ. المعرفةُ  -
 محورىا المعمـ. -
 تمقي المعمومات. مف ناحيةِ  سمبي   التمميذُ  -
 فردية. األنشطةُ  -
 تعمـ تنافسي. -
 ر المعرفة.تذكّ  -
 االعتماد عمى الكتاب المدرسي. -
 .الصحيحة المعمـ عف اإلجاباتِ  يبحثُ  -
 تقوـ عمى الورقة والقمـ. تحريريةٌ  اختباراتٌ  -

 توجد بداخؿ التمميذ نفسو. المعرفةُ  -
 محورىا التمميذ. -
 ونشط. التمميذ إيجابي   -
 أنشطة تفاعمية. -
 تعمـ تعاوني. -
 التمميذ يبني معارفو مف مصادر مختمفة. -
توجد إجابة صحيحة أو  كؿ تمميذ)ال راءِ آالمعمـ  يتقبؿُ  -

 خاطئة(
 بدائؿ مختمفة لتقويـ التبلميذ . توجدُ  -

 عف خصائصِ  تختمؼُ  البنائية ليا خصائُص  ضح أف اإلستراتيجيةَ المقارنة السابقة يتّ  مف خبلؿِ 
أنو في  نية العقمية لممتعمـ، حيثُ المفاىيـ الرياضية في البُ  وخاصة في إعادة تشكيؿِ  ،التعمـ التقميدي

مع  ومتفاعبلً  اً ه نشطويكوف دورُ  ،معارفو الرياضية بنفسوِ  المتعمـ بناءَ  اإلستراتيجية البنائية يستطيعُ 
 .اآلخريف

ساعد المتعمـ عمى في الرياضيات يُ  البنائي   مـَ أف التع ترى الباحثةُ  ،ا سبؽعمّ  جمؿ الحديثِ وفي مُ   
 حؿ   نمي مياراتِ ويُ  ،وتحسيف قدراتِ  ساىـ في زيادةِ ويُ  ،لممتعمـِ  الذاتي   النشاطَ  ويحقؽُ  ،المعرفة الرياضية بناءِ 

 واىتماـ المعمميف. كما أنو يزيد مف دافعيةِ  ،في الرياضيات واالتصاؿِ  المشكبلتِ 
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  البنائية: عمى النظريةً  التعميمية المرتكزةي  النماذجي 

 ،في تدريس المفاىيـ العمميةِ  المدخؿ البنائي   يا لتوظيؼِ التي تـ اقتراحُ  ناؾ العديد مف النماذجِ ىُ 
 ،أثناء التعمـِ   النشط لممتعمـِ  عمى الدورِ  عامةٍ  بصفةٍ  والتي تؤكدُ  ،األساسية لمفمسفة البنائيةِ  وفؽ المرتكزاتِ 

 عمى الفيـ.يحدث التعمـ ذو المعنى القائـ  بحيثُ  ،الفعمية في األنشطةِ  الفكريةِ  عمى المشاركةِ  كدُ كما تؤ 
 (79-63: 2001)وبيجات، (407: 2000)قطامي وقطامي :ىذه النماذج مايمي ومف أىـ  

 .(52: 2003) عفانة وعبيدو 
 .(1962) التعمـ: لمايروف وأتكف وروبرت كاربمس دورةُ  .1
 المفاىيـ: لجوزيؼ نوفاؾ وبوب جويف. خرائطُ  .2
 .(1989المتمركز حوؿ المشكمة: لجريسوف ويتمي ) نموذج التعمـِ  .3
 .(1977: لبوب جويف )v  بخريطة الشكؿ نموذج التدريسِ  .4
 (1990) البنائي: لسوزاف لوكس وآخريف نموذج التعمـِ  .5
 (1997) البنائي: لكيف أبميتوف نموذج التحميؿِ  .6
 (1982) لبوسنر وزمبلئو المفيومي: نموذج التغيرِ  .7
 (1997البنائي التوليدي: لشيبلند ) نموذج التعمـِ  .8
 (1987) لدانياؿ نيؿ وتشارلز لندرسوف نموذج دانياؿ التعميمي المعرفي:أ .9

 ليتـ دراسة أثره عمى تنميةِ  ؛دانياؿ التعميمي المعرفي في ىذه الدراسةِ نموذج أ اختارت الباحثةُ وقد 
عدة  يشمؿً  يعتبر نموذجاً  كما أنوُ  لمتخطيط والتدريس، جيداً  يوفر مجاالً  موذجٌ ألنو ن؛ المفاىيـ الرياضية

دورة التعمـ،  :مثؿ ،البنائية تناولت الكثير مف النماذجِ  مف الدراساتِ  خطوات منظمة ومتسمسمة، وألف العديدَ 
 ،المفاىيـ الرياضيةِ  دانياؿ في تنميةِ نموذج أ رَ كثيرة تناولت أث دراساتٌ  وبوسنر، وبايبي، ... وال يوجدُ 

 وخاصة في مادة الرياضيات. ،والتواصؿ الرياضي  

نماذج النظرية  لبعضِ  ختصرٍ ومُ  سريعٍ  بعرضٍ  قامت الباحثةُ ، نموذج دانياؿأعرض  ولكف قبؿَ 
 .دانياؿنموذج أواضح في تصميـ  رت بشكؿٍ ػوالتي أثّ  ،البنائيةِ 

 دكرة التعمـ   -1
والتي ال تكوف ىي  ،ـ حواسومكنو اكتساب المعرفة دوف أف يستخدَ بياجيو أف اإلنساف ال يُ رى ي
 ،ألف ىناؾ قدرات تتمثؿ في األفكار األساسية العامة ؛عف تنسيؽ المعمومات داخؿ العقؿالمسئولة الوحيدة 

بؿ  ،والتمقي فحسب اعِ االستم مف خبلؿِ  االستيعابُ  ال يمكنوُ  . والمتعمـُ عمـ النفس تحت اسـِ  وىي تندرجُ 
 ،عنيا بنفسو خطط لئلجابةِ ويُ  ،يضع مف خبلليا تساؤالتٍ  ٍة،معين المتعمـ بمواقؼَ  إحاطةَ  أف يتضمفَ  يجبُ 
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وىذا ىو مبدأ  ،المدرس ليبني المعرفة لديو مف خبلؿ توجيو خبراتو ويأتي دورُ  ،قارف ما توصؿ إليوويُ 
 (.44 :2001إستراتيجية دورة التعمـ )الصادؽ، 

 مفيـك دكرة التعمـ:

 مف حقيقتيا ( دورة التعمـ أنيا استراتيجية معرفية تدريسية تستمد13: 2004 عطايا، أبو) ويعرؼ
 يتـ حيث عميمية،الت المواقؼ خبلؿ لممتعمـ النشط التفاعؿ عمى تؤكد جوىرىا في وىي البنائية، النظرية
  .المفيوـ تطبيؽ ومرحمة المفاىيمي، اإلبداع ومرحمة االستكشاؼ، مرحمة: ىي مراحؿ ثبلث خبلؿ مف ذلؾ

 إيجابية المتعمـ عمى تؤكد التي الجمعي التعمـ طرؽ إحدى أنيا فيعرفيا( 10:2003 شبليؿ،) أما
بتوجييات  انةاالستع أو الكشفية العممية األنشطة عمى باالعتماد المختمفة التعميمية المواقؼ أثناء في

،ومرحمة تطبيؽ  المعمـ وتتألؼ مف ثبلث مراحؿ أساسية ىي مرحمة االستكشاؼ ومرحمة تقديـ المفيـو
.  المفيـو

ومف أبرز ىذه  ،ساسية المنبثقة مف نظرية بياجيولى مجموعة مف المبادئ والفروض األدورة التعمـ إ تستندُ 
 :(42 :2001ميف، )األ المبادئ

 إنجاز أىداؼ التعمـ.  سيؿ عمى المعمـِ تُ  حسيةً  التعميمي خبراتٍ  الموقؼُ  ضمفَ تأف ي 
  ِيـ الفرصة لممارسة وبيف إعطائِ  ،بيف تزويد الطمبة بالمعمومات العمميةِ  أف يوازفَ  عمى المدرس

 ىذه المعمومات بأنفسيـ .  شطة التي يكتشفوف فييا بعَض ناأل
  ُتمؾ  وتعمؿُ  ،بو لتفكير المتعمـ تعكس لديو اعتقادات عف العالـ المحيطِ  تحدياتٍ  التي تتضمفُ  الخبرات

 .  االعتقادات كدوافع لمتعمـ

  َولكي يحدث ىذا االنتقاؿُ  ،خبرات الفردِ  عندما ينتقؿ أثره ويؤدي إلى تعميـِ  يكوف ذا فعاليةٍ  إف التعميـ 
 . جديدة ومتنوعة ما يتعممو في مواقؼَ  ر التعمـ فإف الطالب ينبغي أف يطبؽَ في أثِ 

 مراحؿ دكرة التعمـ:
تتكوف مف ثبلث مراحؿ فيما عدا االختبلؼ في تسمية  أغمب الباحثيف عمى أف دورة التعمـِ  يتفؽُ 
 ,Heldatabaىمداتابا ) يسم، وتُ والتطبيؽ ،والتوصؿ إلى المفيوـ ،وىي االستكشاؼ ،ىذه المراحؿِ 

، ثـ  ،تفسير المفيوـِ  ومرحمةِ  ،المفيوـِ  تقديـِ  دورة التعمـ بمرحمةِ  ( مراحؿَ 1962 ومرحمة تطبيؽ المفيـو
 ،( ىي )االكتشاؼBruner, 1973مراحؿ حددىا برونر ) مف أربعِ  تطورت حتى أصبحت تتكوفُ 

مف خمس مراحؿ ىي )االنشغاؿ،  والتقويـ( وفي السنوات األخيرة أصبحت متكونة ،والتوسيع ،والتفسير
في التسميات إال  بالرغـ مف االختبلؼِ  وترى الباحثة أنو ،، والتقويـ(سيعواالستكشاؼ، والتوضيح، والتو 

 :وىي ،إلى المراحؿ الثبلث نفسيا أنيا تشيرُ 
 



22 

 

  :االستكشاؼ أ ػ مرحمةي 
يتبعونيا لجمع بيانات  أو صورًا مناسبة وتوجيياتٍ  ،أو أسئمة ،الطمبة مواداً  وفييا يعطي المدرُس 

 حوؿ متمركًزا التعمـ يكوف المرحمة ىذه وفي .تتعمؽ بالمفيوـ الذي يدرسوف ،ية مباشرةحسّ  خبراتٍ  بوساطةِ 
 والقياـ الفروض فرض خبلؿ مف المعرفي إعادة التوازف بيدؼ وذلؾ نشيًطا المتعمـ ويكوف المتعمـ

 خبرة اكتساب أجؿ مف والتنبؤ، والوصؼ والقياس المختمفة المبلحظة العمـ عمميات واستخداـ باختياره،
 .(202: 2002)زيتوف،  عف األسئمة باإلجابة التناقض وحؿ جديدة

 :تقديـ المفيـك ب ػ مرحمةي 

ثـ يقود نقاشًا  ،عمى السبورة التي يجمعيا الطمبةُ  بكتابة البياناتِ  المرحمة يقوـ المدرُس  وفي ىذهِ 
 .(394 :1996، يـ إلى المفيـو الذي جمع الطمبة البيانات حولو )الخميمي وآخروفليوصمَ 

   :تطبيؽ المفيـك ػ مرحمةي ج 

نفذ ويُ  ،وتعميـ المفيوـ الجديد ،المعنى عينيـ عمى توسيعِ تُ  توجيو الطمبة إلى نشاطات مناسبةِ  يتـُ 
. ات مواضيع متعمقة بتطبيؽ المفيـووقرار  ،مشكبلت وحؿ   ،تشمؿ تجاربَ  نشاطات متعددةٍ  مف خبلؿِ 
 .(203: 2002)زيتوف، 
       

 
 
 
 
 
 
 
 

 (51: 2006 )الطناكم، مخطط لمراحؿ إستراتيجية دكرة التعمـ: (2.1) الشكؿ
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 : مخططات )خرائط( المفاىيـ -2
 :األساس الفمسفي لخرائط المفاىيـ

تعد خرائط المفاىيـ مف االتجاىات الحديثة التي يمكف استخداميا بصورة مباشرة في العديد مف 
التي تركز عمى أساسيف ىاميف وىما اكتساب المجاالت حيث أنيا تقوـ أصبل عمى النظرية البنائية 
لدى الفرد، تعكس مخططات المفاىيـ  وتطوراً  المعرفة وتوظيؼ تمؾ المعرفة بحيث تكوف أكثر عمقاً 

يامة والمركزية حيث ارتبطت فكرة وتعطي فيما أعمؽ لممفاىيـ ال التعريؼ البنائي لمخبرات المعممة،
، إذ أدخؿ أوزبؿ مفيوـ المخطط المفاىيمي في العممية التعميمية مخططات المفاىيـ بنظرية أوزبؿ البنائية 

لتيسير عممية التعمـ ذي المعنى عندما يعي المتعمـ العبلقات أو الروابط بيف المفاىيـ المعروضة والمفاىيـ 
المكتسبة، وذلؾ مف أجؿ تنسيؽ المفاىيـ وتنظيميا في البنية المعقمية لممتعمـ وبالتالي تسييؿ إدراكيا 

 .(426: 2001ونموىا)عفانة،

 
 :المفاىيـ تصميـ خرائطً  كيفيةي 

مع أدوات  المراد إدخاليا في الخريطةِ  عمى المفاىيـِ  التعرؼِ  خريطة المفاىيـ قبؿَ  تصميـُ  ال يمكفُ 
ـ   ،ربطيا المبلئمة  (50: 2009نصر،)  -طوات اآلتية :الخُ  بالتصميـ حسبَ  الشروعُ  وعند تييئة ذلؾ يت

 .وتمعف ،وفيـٍ  ،المفاىيـ لو بدقةٍ المراد وضع خريطة ِ  الموضوعِ  . قراءةُ 1
 .بناء لو خريطة مفاىيـ أو الموضوع المراد ،المفيوـ العاـ الشامؿِ  . تحديدُ 2
 .ألساسية المرتبطة بالمفيوـ العاـالميمة وا المفاىيـ المتفرعةِ  . تحديدُ 3
 .ثـ األقؿ ،فاألقؿ ،إلى األقؿ عمومية رة العامةِ مف الفك ىرمي   المفيوـ العاـ الرئيس بشكؿٍ  . تنظيـُ 4
 .(دوائر أو مربعات)ئمة ممثبًل بمبل بأشكاؿ ىندسيةٍ  . وضع المفاىيـِ 5
واألفقية مف  ،في االتجاىات العموديةِ  وأسيـ الربطِ  ،بوساطة الخطوطِ  العبلقات بيف المفاىيـِ  . تحديدُ 6

 .تعمميا سيرِ  توضيحِ  أجؿِ 
وضح طبيعة العبلقة التي تربط بيف يلتكوف عنوانًا  ؛مف الخطوط واألسيـٍ  كممة عمى كؿ خطٍ  . تحديدُ 7

 وآخر لكي تعطي لممفيـو معنى . ،المفيوـ
 ،والرسـِ  ،في الشكؿِ  َأْف تكوف واضحةً تمثؿ عناصر الموضوع جميعيا، ويجب  مف أف الخريطةَ  . التأكيدُ 8

 .والكتابة والخطوط
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 Daniale Modelأنمكذج دانياؿ )النمكذج التعميمي المعرفي(  المحكر الثاني:

 مقدمة:

(  Charles Andersonوتشارلز أندرسوف ) ،(Daniel Neal)دانياؿ نيؿ ىذا النموذجَ  ابتكرَ    
 ،وخرائط المفاىيـ الواردة في دورة التعمـِ  مف األفكارِ  ىذا األنموذجِ  وقد استفادوا في بمورةِ  ،(ـ 1987)عاـ
 المعمـ بالتحدثِ  وقياـُ  ،المعمـ عمى نواتج التعمـ إلى تبلميذه فيو اىتماـُ  المباشر ينصب   إف التعميـَ  حيثُ 

التوصؿ إلييا بطريقة  وال يستطيعوف التبلميذَ  تفيدُ  أساسيةٍ  معموماتٍ  مثؿ عرضِ  ،عف موضوع الدرسِ 
ثارةِ  أخرى، تقافِ  دافعتييـ لمتعمـ،التبلميذ و  اـِ اىتم وا  الضرورية لمتعمـ  واإلجراءاتِ  والقواعدِ  ؽِ الحقائ وا 
التبلميذ  رويذكّ  ،السابقةِ  يستعرض المعموماتِ  حيثُ  ،رغير المباشِ  يتـ بالتدريسِ  والتمييد لنشاطٍ  ،البلحؽ
 وتركيبيا، األجيزةِ  تشغيؿِ  وكيفيةَ  ،المطموبِ  القياـ بالعمؿِ  ويوضح ليـ كيفيةَ  ،العمميةِ  والقواعدِ  بالقوانيفِ 

: 1996. )الخميمي، رىفي سياؽ طرائؽ تدريس أخ ونشاطاتٍ  ،وتجاربَ  ،عمميةٍ  استنتاجاتٍ  واستخبلص
248)  

ـ دانياؿ وزمبلؤه ىذا صم   ،مف دورة التعمـِ  عمى بعض األفكار البنائية المستمدةِ  وباالعتمادِ    
أو  ،مواد وأسئمة ةَ وفييا يعطي المعمـ الطمب ،المفيوـِ  الذي تقوـ إحدى مراحمو عمى اكتشاؼِ و  ،األنموذج

وىذه  ،بالمفيوـ تتعمؽُ  ية مباشرةٍ حس   خبراتٍ  البيانات بوساطةِ  يا لجمعِ نوتوجييات يتبعو  صوًرا مناسبةً 
 ( 46- 45: 2001 بيجاتحوؿ التمميذ. ) المرحمة متمركزةٌ 

لصياغة  ؛تعاونيةٍ  ه عمى التحاور فيما بينيـ بطريقةٍ ع المعمـ تبلميذَ يشجّ  وفي ىذه المرحمة  
عطاء التنبؤات التفسيراتِ   1996)الخميمي، . المعرفة عند بياجيو في تكويفِ  التمثيؿَ  وىذه المرحمة تقابؿُ  ،وا 

:394 ) 

الذي و  ،ذي المعنى وزوبؿ في التعمـِ أالتطبيقي لنظرية  األنموذج مف التطويرِ  ولقد استفاد مصمـُ  
 ،والتجريدِ  ،مة تمييدية عمى مستوى مف العموميةِ يا مقدالتي تمتاز بكونِ  سمى بالمنظمات المتقدمةِ يُ 

مف خبلليا المادة الجديدة  لتوفر ركائز فكرية ترتبطُ  ؛الجديدِ  ـ مع بداية التعمـِ قد  تُ  ،والشموؿ لممادة التعميمية
 ( 34-33: 1999.)ياسيف، السابقة بالخبراتِ 

 أنمكذج دانياؿ التعميمي المعرفي: تعريؼي 

 عمى فكرة النظرية البنائية، ويتكوفُ  يقوـ أساساً  لمتدريسِ  بأنو "ىو نموذجٌ )دانياؿ كأندرسكف(:   فوعرٌ  .1
بياف والتعبير، الحوار والمناقشة، االستقصاء والنشاطات، الت المراجعة، مراحؿ التعميـ المباشر،مف 

 .(788: 2009)الساعدي، ، التطبيؽ، التمخيص والغمؽاالختراع
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في  فيو المتعمـُ  ينتقؿُ  معرفي   تعميمي   و أنموذجٌ بأن   (:486-485: 1996كآخركف،فو )الخميمي عرَّ  .2
بياف االستقصاء والنشاطات، الت المراجعة، التعميـ المباشر، :ىي ،مراحؿ تحصيؿ المفيوـ في تسعةِ 

 ، التطبيؽ، وأخيرًا التمخيص والغمؽ. والتعبير، الحوار والمناقشة، االختراع

 نياؿ التعميمي المعرفي:نمكذج داأمميزات 

 الخميمي،)( و37: 1999 ياسيف،) كما أشار إلى ذلؾ مف األىداؼِ  نموذج دانياؿ العديدَ أ يحقؽُ 
 منيا:، (487: 1996
وضبط  ،ؤوالتنبّ  ،والتفسيرِ  ،ةِ ظكالمبلح ،عمميات العمـ لدى التبلميذ عمى تطوير مياراتِ  يساعدُ  .1

 عمى االستقصاء. قائـٌ  ويعود ذلؾ إلى أف النموذجَ  ،المتغيرات
 االستكشاؼ. العممية في مرحمةِ  بالمشاركة في األنشطةِ  عطي الفرصة لمتبلميذِ يُ  .2
 كالتصنيؼ ،مف خبلؿ استخدامو لعمميات العمـِ  الرياضيّ  المنطقيّ  ى التبلميذ الذكاءَ دينمي ل .3

مف خبلؿ  جتماعي  والتحدث عف النتائج، والذكاء اال وكتابة األنشطةِ  غوي أثناء قراءةِ والذكاء الم  
 التبلميذ مع بعضيـ البعض. تفاعؿِ 

ثارة التبلميذ لمتعمـ. ،وجذب االنتباهِ  عمى التشويؽِ  يقوـ النموذجُ  .4  وا 
ينيا وبيف بو  ،عضيا البعضبت عمى الشرح والتفسير والمناقشة مف خبلؿ المجموعا يقوـ النموذجُ  .5

 المعمـ.
 بوسائؿ التقويـ المختمفة. التبلميذَ  د النموذجُ يزو   .6
 ساعد في تعمـ التبلميذ.والتجارب التي تُ  ،والوسائؿِ  ،مف األنشطةِ  النموذج باستخداـ العديدِ  يسمحُ  .7

 :دانياؿ  جمراحؿ أنمكذ 
 (791: 2009الساعدي ،) ويتـ التدريس وفؽ أنموذج دانياؿ التعميمي المعرفي مف خبلؿ المراحؿ النالية:

ـي  .1  :(Instructional)المباشر التعمي

بسيطة  فرعيةٍ  عناويفَ  و، وتقديـِ عاـ عف أىداؼ الدرس ونشاطاتِ  ىنا بإعطاء تمييدٍ  يبدأ المدرُس    
 تركيز انتباه الطمبة. وذلؾ بغرضِ  ،عف محتوى الدرس الجديدِ 

 : ((Review المراجعة .2

ـ      مف أجؿ التأكد مف  ؛بالدرس الجديد الدروس السابقة المرتبطة في ىذه المرحمة مناقشةُ  تت
 .الحالي   في الدرسِ  ستجداتِ المُ  يا الستيعابِ لتييئتِ و  ،الطمبة معرفةِ 
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 : ((overview االستعراض .3

ـ     ـ   لممعمومات الجديدة، عاـٌ  المرحمة استعراٌض  في ىذهِ  يت  أفكار الطمبة لمواءمةِ  استثارةُ  كما تت
أو المشكمة المطموب التعمـ مف  ،ذات الصمة بفيـ الظاىرةِ  المعرفية القائمة عند المتعمـِ  المخططاتِ 

 .جديدة أو باستخداـ مخططاتٍ  ،يابتعديمِ  تشكيؿ ىذه المخططاتِ  بإعادةِ  ذلؾ عقمياً  ويحصؿُ  ،خبلليا
 :Investigation/ Activities)االستقصاء / النشاطات) .4
عطاء التمميحات، بإثارة التساؤالتِ  العرض العممي   بطريقةِ  التجربةَ  المدرُس  ذَ أف ينف   يمكفُ     وتقديـ  وا 

 بطريقة العرضِ  التجربةَ  ف ينفذَ أمكف لممدرس كما يُ  ،العوف لمساعدة الطمبة في الوصوؿ إلى المطموب
 لمحفاظ عمى سبلمة الطمبة. ؛العممي  

 ((Representationكالتعبير: التبيافي   .5
عف نتائج  عبر الطمبةُ وىنا يُ  ،واألدوات واألجيزة البلزمة مع الموادِ  الطمبة في ىذه المرحمة بالتعامؿِ  يقوـُ   

ا عم   والغرض مف ىذا تعويدىـ عمى التعبيرِ  والكممات، والموحات، ،والرسوماتِ  ،نشاطاتيـ بالجداوؿِ 
 موا إليو مف نتائج.توص  

 ( Dialouge and Discussion) الحكار كالمناقشة: .6
 ،عمى الطمبةِ  مف األسئمةِ  مجموعةً  المدرُس  يطرحُ  حيثُ  إلييا الطمبة، النشاط التي توصؿَ  نتائجِ  مناقشةُ   

 .يوإلصموا و  لتوضيح سبلمة ما؛ جاباتيـ وتفسيراتيـإوسماع 

 :( Invention )االختراع .7
عطاءُ  المفاىيـ الجديدة، يتـ تعميـُ  حيثُ  ،في ىذه المرحمةِ     ، أي يتـّ السميـ لمتعبير عف الفيـِ  التفسيراتِ  وا 

  .بما يضمف التعمـ ذا المعنى لدى المتعمـ ،لممتعمـِ  البناء المعرفي   تشكيؿِ  إعادةُ 

 : (Applicaton )التطبيؽ .8
األجيزة واألدوات و  التعامؿ مع الموادِ  مف خبلؿِ ، جديدةٍ  الجديدة في مواقؼَ  المعرفةِ  ويتـ تجريبُ   

يـ ثـ مناقشة نشاطاتِ  ،إعداد الرسوماتِ  :مثؿ ،عف ىذه األفكار بنشاطاتٍ  والتعبير ،وتطبيؽ أفكارىـ
 مع المدرس.

 : ( (Summary / Closureالتمخيص ك الغمؽ .9
عطاء خاتمةٍ  ،التفسيراتو  ،واالستنتاجات ،النتائج تمخيُص  يتـ في ىذه المرحمةِ    يتـ ربطو  بحيثُ  ،لمدرسِ  وا 

  .بالدروس األخرى
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 نمكذج:تعديؿ األ 

، وذلؾ بما نموذجمراحؿ األبعض بتعديؿ بمساعدة المشرؼ عمى ىذه الدراسة ، ت الباحثةُ موقد قا
 كما يمي:يتوافؽ مع عنواف كؿ مرحمة ومحتواىا،  وبما يتناسب مع طبيعة الرياضيات

 (Review) المراجعة المرحمة األكلى:

 ،مف المعرفة السابقة مف أجؿ التأكدِ  ؛الجديدِ  ذات الصمة بالدرسِ  السابقةِ  نا يتـ مناقشة الدروسِ وىُ 
و مفاىيـ أ عف أي تصوراتٍ  اً بعيد ،بالصورة السميمةِ  يالدرس الحال يولتييئتيا الستيعاب المستجدات ف

 ومعرفةِ  ،الفيـ لدييـ مف سوءِ  لمتحقؽِ  جيدةً وفرصة ً  ،لمتعمـ الجديدِ  ساسيةً أ ف قاعدةً و وذلؾ لتك خاطئة،
 لممراحؿ التالية. بِ والػتأى   ،خمفياتيـ

 (Introduction) المرحمة الثانية : التقديـ

واجو ومحتواه ونشاطاتو، وفييا يُ  عف أىداؼ الدرسِ  عاـٍ  تمييدٍ  بإعطاءِ  في ىذه المرحمةِ  يبدأ المعمـُ 
 ،والحالية ووضع الروابط بيف الخبرات السابقة ،حيث يقوموف بتحديد المياـ التعميميةِ  ،الطبلبَ  المعمـُ 

الطمبة  انتباهِ  مف ىذه المقدمة ىو تركيزُ  المرتبطة بالموضوع، والغرُض  ةِ األساسي وكذلؾ تحديد األنشطةِ 
ثارة دافعيتيـ ،الدرس ينجازه فإ عمى المطموبِ   .الجديدِ  الدرسِ  يلبلنخراط ف وا 

 (Overview) المكضكع المرحمة الثالثة : عرضي 

ـ   أفكار  كما تتـ استثارةُ  ،المطروحة لمدراسةِ  أو لممشكمةِ  ،الجديدةِ  لممعموماتِ  ي  أول عاـٌ  استعراٌض  يت
وظيفتيـ التعميمية بعد  و لدييـ عف موضوع الدرسِ  واضحةٌ  فكرةٌ  وبالتالي تتكوفُ  ،وطرح التساؤالت الطمبةِ 
 .ىذه المرحمةنياية 

 مواءمةِ  مف أجؿِ والتوضيح والشرح  ،ليـ  موضوعَ ف يطرح الأفي ىذه المرحمة  وينبغي عمى المعمـِ 
أو المشكمة المطموب التعمـ مف  ،ذات الصمة بفيـ الظاىرةِ  المعرفية القائمة عند المتعمـِ  المخططاتِ 

 . أو باستخداـ مخططات جديدة ،أو بتعديميا ،بإعادة تشكيؿ ىذه المخططاتِ  ذلؾ معرفياً  ويحدثُ  ،ياخبللِ 
 (Investigation)المرحمة الرابعة : االستقصاء 

"ويجب  وجمع البيانات واكتشاؼ المفاىيـ، مف التفكيرِ  التبلميذ إلى وقتٍ  المرحمة يحتاجُ  في ىذه
ليستكشفوا أو يتحققوا مف المواضيع أو  ؛أف يكوف لدى الطمبة في ىذه المرحمة مواد ممموسة وتجارب

والقياـ  ،مف المعمـ مباشرةٍ  توجيياتٍ  تشجيع الطمبة لمعمؿ سوية دوفَ  المفاىيـ العممية بأنفسيـ، كما يتـّ 
ويسألوف،  ،بة في ىذه المرحمة يبلحظوفمفالط ،واألفكار المرتبطة بالدرس تتعمؽ بالمفاىيـِ  بأنشطةٍ 

 تاح ليـ فرصةُ وتُ  ،واألفكار ذات العبلقة عف طبيعة الموادِ  أساسيةً  ليكتسبوا معرفةً  ؛المفاىيـ ويستقصوفَ 
،وعمييـ أف القياـ بتجارب مخبريةٍ  مف خبلؿِ أو ،يةٍ بصر  أو،سمعية ٍ  المعمومات عف طريؽ وسائؿَ  جمعِ 
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 ,Gejda, & Larocco) لمحصوؿ عمى البيانات مبلئمةً  ويختاروا مصادرَ  ينظموا  ىذه المعموماتِ 
2006 : 8). 

وأثناء ىذه   ،جديدةً  د أسئمةً وتول   ،الفضوؿ لدى الطمبة ىذه المرحمة قد تؤدي إلى إثارةِ  إف أنشطةَ 
 يـ لممفاىيـ األساسية.فيمِ  يبدأ الطمبة بصياغةِ  االستجواب واالستكشاؼِ لعممية مف ا

تفاعميـ مع  لمطمبة أثناءَ  جيداً  صغياً ومُ  ،ظاً بلحِ أو مُ  ،راً دور المعمـ ميس   وفي ىذه المرحمة يكوفُ 
وقد  يـ الخاص لممفاىيـ الرئيسة،يا فيمَ ح خبللَ توض   ويسأليـ أسئمةً  ،عمى أسئمة الطمبةِ  يجيبُ و  بعض،
بتشجيع الطمبة  المعمـُ  وـُ كما يق إلعادة توجيو استقصاءات الطمبة عند الضرورة، إضافيةً  أسئمةً  يسأؿُ 

ح ليـ يوض   عمييـ أف يتعمموه، وأف ال يخبر الطمبة ما أف ال مباشرة منو، ويجبُ  جيياتٍ و بت لمعمؿ سوياً 
 وتظيـ المعمومات.، واالستقصاءِ  ،التخطيطِ و  ،لمتفكيرِ  اً وعميو أف يعطييـ وقت المرحمة، هِ المفيوـ في ىذ

 (793: 2009)الساعدي،

 (Dialogue and discussion) المرحمة الخامسة : الحكار كالمناقشة
 المجموعاتِ  يسمح لكؿ مجموعة مف ؿ إلييا الطمبة، حيثُ توص   يتتـ مناقشة نتائج النشاط الت

 ذلؾ مف خبلؿ مناقشةٍ  استخدموىا، ويتـ   يواألساليب الت ليو، ويعرضوا الحموؿَ إما تـ التوصؿ  بعرضِ 
يـ البعض عمى بعضِ  ة تعميـِ عمى عاتقيـ ميم   ف المتعمموف يأخذوفَ إف مجموعاتٍ  يفعند العمؿ ف ،جماعيةٍ 

 واألسئمة واالفتراضات.  الفيـ أو عرض المبلحظات واألفكارِ  سواءً  ،كؿ المستوياتِ 
 أو ،الموحاتِ  أو ،أو الرسوماتِ  ،الطمبة في ىذه المرحمة عف نتائج نشاطاتيـ بالجداوؿِ  وقد يعبرُ 

، والغرض مف ىذه المرحمة ىو تعويدىـ عمى التواصؿ مع اآلخريف ، والتعبير خرائط المفاىيـأو  ،الكمماتِ 
 .ليو مف نتائجإعما توصموا 

 (Organization) المرحمة السادسة : التنظيـ

يتـ تعميـ المفاىيـ الجديدة  حيثُ  ،المباشر مرة أخرى مف قبؿ المعمـ ىذه المرحمة التدريُس  يفيتـ 
ومواجيتيا  ،وتحديد أشكاؿ الفيـ الخطأ أو المغموط ،لمتعبير عف الفيـ السميـ ؛واستخداـ خرائط المفاىيـِ 

مف التعمـ بما يض ،لممتعمـِ  يعادة تشكيؿ البناء المعرفإىذه المرحمة  ييتـ ف يأ ليا و معالجتيا، يوالتصد
 .ذا المعنى لدى المتعمـ

خبلؿ مف تي اكتسبوىا ال الطمبة عمى تنظيـ الخبراتِ  ىو مساعدةُ إف الغرض مف ىذه المرحمة 
عطاء أمثمة وتفسيرات إضافيةة المشابية ليا، قبلقات بينيما وبيف خبراتيـ السابيجاد عإ  .وا 

الطمبة بالتوضيحات والتفسيرات البديمة لمتفسيرات  أما دور المعمـ في ىذه المرحمة ىو تذكير
بداء اىتماالخاطئة بالمعمومات والبراىيف التي حصموا عمييا عندما يقوموف باكتشاؼ أوضاع وحاالت  ـ، وا 
 .جديدة
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 (Application) المرحمة السابعة : التطبيؽ

باإلضافة لحؿ  فردية أو جماعية، وتنفيذ نشاطاتٍ  ،مواقؼ جديدة ية فالمعرفة المكتسب يتـ تجريبُ  
 ،مفاىيـ والمياراتلملتوسيع فيميـ  تدريبات متنوعة، وفي ىذه المرحمة يتـ تزويد التبلميذ بالفرصةِ 

 )الخميمي، وتطبيقيا في مواقؼ جديدة مشابية تدعـ الوقت والتجارب التي تـ تنفيذىا في عممية التعمـ
 أي أف   ،واسترجاعيا فيما بعد المعرفة الجديدة بنجاحٍ  وىذه المرحمة تؤدي إلى خزفِ  .(397: 1996
 (.94:  2006والمفاىيـ الجديدة)الشطناوي والعبيدي،  لبلحتفاظ بالمعموماتِ  ميـٌ  التطبيؽَ 

ـ   عمى أف  عميو أف يبحث عف دالئؿ تدؿ   المراحؿ السابقة، المعمـُ  تقويـُ  وفي ىذه المرحمة أيضًا يت
والبحث عف  ،المفتوحةِ  مف خبلؿ األسئمةِ  ،البديمة في ضوء تعمميـ الجديدالتبلميذ غيروا تصوراتيـ 

 (Gejda, & Larocco, 2006 : 8)مبلحظة وأدلة وتفسيرات. تتطمبُ  إجاباتٍ 

ر حتى انتياء الدرس، بؿ تؤخ   التقويـ يجب أف ال التربية أف عمميةَ  مف عمماءِ  يرى الكثيرُ  وحيثُ 
 التقويـ طواؿ المراحؿ السبع لمنموذج ، إذ يجبُ  لذلؾ يجب أف تكوف عمميةُ  ؛ـ المعمـ باستمرارأف يقو   يجبُ 

مراقبة  عف طريؽِ  :مثبلً  وليس فقط في النياية، ،في كؿ مرحمة مف مراحؿ النموذجِ  أف يكوف التقويـُ 
ظيروف التعمـ؟ ىدؼ الدرس؟ وكيؼ يُ  عؿ نفسو: ىؿ يتماشى تعمـ الطمبة موعميو أف يسأ الطمبة، إجاباتِ 

: 2007الكبيسي ،في ذلؾ.) وعميو أف يكوف موضوعياً  ـ نفسو وتخطيطو وتقديمو لمدرس،كما عميو أف يقو  
63) 

 (Summary/Closure) التمخيص كالغمؽ المرحمة الثامنة:

يتـ  بحيثُ  ،لمدرسِ  النتائج واالستنتاجات والتفسيرات واستخبلص خاتمةٍ  في ىذه المرحمة تمخيُص  ـ  يت   
لتعزيز التعمـ  باإلضافة لتقديـ نشاطات بيتيةٍ  ،ثبيت التعمـ الجديدِ توذلؾ ل ،ربطو بالدروس األخرى إف أمكف

 الجديد.

 المفاىيـ الرياضية: المحكر الثالث

 مقدمة

أربعة أساسيات  المفاىيـ أحدَ  تمثؿُ  ، حيثُ لمبنات األساسية لمنيج الرياضياتالمفاىيـ الرياضية ا تعد      
المسائؿ و  ،المياراتو  ،التعميماتو  ،ىي المفاىيـو  ،المتناسؽِ و  ،منيا جسـ الرياضيات المتكامؿِ  يتشكؿُ 

 إلى أف   NCTMالقومية لمعممي الرياضيات بالواليات المتحدة األمريكية  ، و تشير المجنةُ الرياضية
و أكثر فيمًا ووضوحًا  ،رياضيات تصبح ذات معنىال أفّ و  ،العممية الرياضية ىي جوىرُ  الرياضيةَ  المفاىيـَ 
عمى  لمحكـِ  ، كما حددت المجنة أربعة عشر معياراً ومعناىا وتفسيرىا ؾ المتعمـ المفاىيـ الرياضيةَ إذا أدرَ 
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 المعيارُ  ي توصيؿ المعرفة الرياضية لمطبلب، وكافف مدى نجاح محتوى الكتاب المدرسي لمرياضياتِ 
 تفسير المفاىيـ الرياضية. و  كيفية تمكيف ىذا المحتوى لمطالب مف فيـِ  ،الثامف منيا

(www.standrds.nctm.org ) 

والقوانيف  ، فالمبادئُ لدعائـ التي تُبنى عمييا المعرفةوحيث أف المفاىيـ ىي المبنات األساسية وا 
والميارات الرياضية  ،رياضيالرئيس لمبناء ال وتمثؿ الييكؿَ  ،تربط بيف المفاىيـِ  والنظريات ىي عبلقاتٌ 
، كما أف مسائؿ والمشكبلت الرياضيةتستخدـ في حؿ ال ،واستثمار ليا لممفاىيـِ  ىي في جوىرىا تطبيؽٌ 

ا باألساليب وتنميتي ،التي تكونو رياضي تبدأ بتوضيح المفاىيـِ  موضوعٍ  المعرفية ألي   دراسة البنيةِ 
 .(29: 1992عبيد وآخروف، ) التدريسية المناسبة

ـ المفاىيـ الرياضية تعم   ىعم –في كافة المراحؿ التعميمية  -ـ بو أف مساعدة المتعمميفومف المسم  
ألىمية المفاىيـ في البناء الرياضي  تدريس الرياضيات، ونظراً  أساس مف أىداؼِ  ىو ىدؼٌ  بطريقة فعالةٍ 

 ؛مف المفاىيـ المحورية فقد تـ إعادة صياغة وتصميـ الموضوعات الرياضية المدرسية حوؿ مجموعاتٍ 
 األمر الذي يتطمب ضرورة التفكير في كيفيةِ  تعمـ المفاىيـ األساسية لمموضوعات الرياضية، ىلتركز عم

استخداميا وتوظيفيا وتعديؿ ما تعمـ مفاىيـ الرياضيات وبناء المعرفة الرياضية بصورة صحيحة، وكيفية 
يجعؿ  صحيحةٍ  ألف فيـ المفاىيـ بطريقةٍ  ؛لبعض المفاىيـ اطئةٍ وتصورات خ ،المتعمميف مف أفكار ىلد

 .(100: 2000)الشربيني و صادؽ،  ىويجعؿ الحقائؽ ذات معن ،مادة الدراسة أكثر شموالً 

ا نيف والنظـ التي ترتبط فيما بينيالمفاىيـ والمبادئ والقوا :ؼ البناء الرياضي بأنوأف نعرّ  ويمكفُ 
( عناصر البناء الرياضي وىي 27: 2006) ةلفكر والمنطؽ، وقد ذكر عفانا دُ توح   أوليةٍ  نيةٍ لتكويف بُ 
 كاآلتي:
ضمف  ،تبط مع بعضيا البعضِ التي تر مف الخصائص المشتركة لؤلشياء  المفاىيـ: وىي تتكوفُ  -1

 لممصطمح المفيـو أو قاعدتو. لمبناء األساس المنطقيّ  دٍ رياضي موح   إطارٍ 
القوانيف وتندرج تحت التعميمات، ،التعميمات: وىي تشتمؿ عمى مفيوميف رياضييف أو أكثر  -2

 والمبادئ واألسس والنظريات الرياضية.
الثانية: ،األولى: تسمى بأنظمة العممية الثنائية األنظمة الرياضية: وىي تشتمؿ عمى نوعيف،  -3

 باألنظمة ذات العمميتيف.
نما ىو  بذاتو، مستقبلً  الرياضي عمماً  منطؽُ التفكير: في واقع األمر ال يعتبر المنطؽ وأساليب ال -4 وا 

 وعمى ىذا فإف الرياضياتِ  ،عبارة عف سمسمة مف الخطوات المرتبة لموصوؿ إلى نتائج صحيحةٍ 
تضمف  بصورةٍ  ،ر عنو بالرموز والقواعد المرتبطة بيايعب   منطقياً  نظاماً  )كمجموعة وىيكؿ( تمثؿُ 

، ومف الجزء إلى الكؿ وىكذا، إال أف ىذا الترتيب والتسمسؿ ينبغي قاؿ مف البسيط إلى المركبِ االنت
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التفكير  فرَص  ، مما يضمفُ استدالليةٍ  استقرائيةٍ  بطريقةٍ  االنسجاـ العقمي لممتعمـِ  أف يكفؿ أيضاً 
 والبناء بالمعضبلت عف طريؽ اإلقناع والمنطؽ. ،الواعي

ذات  إف الرياضيات تصبحُ  حيثُ  ،لبناء المعرفة الرياضية لذا فإف تعمـ المفاىيـ الرياضية يعتبر األساَس    
 إذا أدرؾ المتعمموف المفاىيـ الرياضية ومعناىا وتفسيرىا. ،ووضوحاً  معنى وأكثر فيماً 

 تعريؼ المفاىيـ الرياضية : 

في حيف  ،ختمؼ العمماء في تحديدىا تماماً مصطمح المفيـو مف المصطمحات التربوية التي ا يعد  
، الناس مف تصنيؼ األشياء واألحداثالمفيوـ عمى أنو " فكرة مجردة تمكف  (72:1989)عرؼ بؿ 

 وتحدد ما إذا كانت األشياء أو األحداث تعتبر أمثمة أو ليست أمثمة لفكرة مجردة "

لدى الفرد نتيجة تعميـ  تتكوفُ عمى أنو " الصورة الذىنية التي  (201:2003)أبو زينة  ووعرف
 نتجت مف أشياء متشابية ىي أمثمة ذلؾ المفيـو ".صفات وخصائص استُ 

"فكرة مجردة تشير إلي شيء لو صورة في الذىف، : أنو ىعم (159: 2006)ا عرفو اليويدي كم
 وقد تعطى الفكرة المجردة اسما يدؿ عمييا".

"الصفة المجردة المشتركة بيف جميع أمثمة ذلؾ : أنو ىعم( 118: 2007)وعرفو عباس والعبسي 
 المفيوـ".

األمثمة "السمة المميزة أو الصفة التي تتوفر في جميع : أنو (89: 2010)ويعرفو عفانو وآخروف 
". ىالدالة عم  ذلؾ المفيـو
 ،في توضيح تعريؼ المفيوـِ  منيما األخرَ  ؿ كؿ  مف التعريفات السابقة يكم   أف كبلً  الباحثة لكتر   

 ةٌ أو أكثر، ليا سم"فكرة معممة تنشأ نتيجة تجريد صفة  :لمتعريؼ التالي لممفيوـ الباحثُ  وبذلؾ يتوصؿُ 
 ". أو رمزياً  ذلؾ المفيوـ، ويعبر عنيا لفظياً  ىاألمثمة الدالة عم مميزة في جميعِ 

المفاىيـ الرياضية عمى أنيا " مجموعة مف الخصائص المشتركة  (10:2006)ويعرؼ عفانة 
لبناء األساس المنطقي  ؛لممضاميف الرياضية التي ترتبط مع بعضيا البعض في إطار رياضي موحدٍ 

 لمصطمح المفيـو أو قاعدتو ".
 مف خبلؿ التعريفات السابقة يتضح لمباحثة ما يمي :   

 .بعبارة معينةذىنية تتكوف عند الفرد ويمكف التعبير عنيا  ىو عبارة عف صورة :المفيـو الرياضي  -1
 .عف تجريد مجموعة مف الخواصِ  عقمي ينشأُ  ىو تكويفٌ  :المفيـو الرياضي -2
 .إلى المفيوـ مف خبللوِ  مكف التعرؼُ لكؿ مفيـو رياضي اسـ أو رمز ي -3
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 .أو عدة خصائص مشتركة ،الرياضي بخاصيةٍ  يتمتع المفيوـُ  -4
 والتركيز عمى العمميات الذىنية. ،ي مف حيث كونو صورة عقميةوصؼ المفيـو الرياض -5
 .معينة تميزه عف المفاىيـ األخرى بسمات يتمتع كؿ مفيوـ رياضي   -6
 .األشياء مف خبلؿ المفيـو الرياضيإمكانية تصنيؼ  -7

 المفاىيـ الرياضية:  مككناتي 

 وىي : ،لممفيـو الرياضي أساسيةٍ  مكوناتٍ  ثبلثةَ  (27:1996)حدد الشارؼ 
 .المفيوـ وخصائُص  الحاالت التي ليا صفاتُ  : ويشمؿ جميعَ فراغ المفيـك. 1

المشتركة بيف وء الخواص في ضَ  طمؽ عمى المفيوـِ : وىو االسـ أو الرمز الذي يُ مصطمح المفيـك.  2
 .فراغو عناصرِ 

 لممفيوـ، أي تمخُص : وىو تمؾ العبارة التي تحدد الشروط الضرورية والكافية محتكل المفيـك.  3
والتي تميزىا عف غيرىا، وصياغتيا في جممة تعطي  ،ع الخواص المتوفرة في عناصر الفراغوتجمّ 

 معنى، وتعكس الصورة العامة لتمؾ الخواص.

أف المفيـو الرياضي يتكوف مف مجموعة عناصر  ىإل (667: 2000) وآخروف كما أشار قطامي 
 تميزه عف غيره ىي:

 .وينتمي إليو المفيوـ وما يدؿ عمي ما ىويشير إل ،اسـ المفيوـ  -1
 البل أمثمة. األمثمة و  -2
 الصفات المميزة وغير المميزة.  -3
 .يءالخصائص العامة حوؿ الش  -4
 قاعدة المفيوـ.  -5

 المفاىيـ الرياضية: أنكاعي 

لممفاىيـ ( 17: 2002عبيد )منيا: تصنيؼ  ،الباحثوف أنواع المفاىيـ الرياضية عدة تصنيفاتٍ  صنؼَ 
 الرياضية وىو كالتالي:

ـ    -1 أو  ،األمثمة يإلييا مف خبلؿ تعميـ الخصائص عم التوصؿ مفاىيـ متعمقة بالمجموعات يت
 ، ومفيـو المربع، ودالة كثيرة الحدود.3مفيـو العدد  :مثؿ، الحاالت الخاصة عمي المفيوـ
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مصفوفات، والقسمة كمفيـو جمع ال ،ة باإلجراءات تركز عمي طرؽ العمؿمفاىيـ متعمق  -2
 المطولة...

 ،أو مجموعات والربط بيف عناصر مجموعةٍ  عمميات المقارنةِ  ىعم مفاىيـ متعمقة بالعبلقات تركزُ  -3
 ، =. ≤،  ≥كمفاىيـ المساواة، وعبلقة الترتيب والمقارنة: 

كمفيوـ االنغبلؽ، والعنصر المحايد، والمستوى،  ،تعمقة بالبنية أو الييكؿ الرياضيمفاىيـ م  -4
 الفراغ.و 

 استخدامات المفاىيـ الرياضية :
 إلى أف المفاىيـ الرياضية تستخدـ فيما يمي : (23:2010) أبو أسعديشير 

األشياء التي يمكف أف نفعميا ليذا المفيـو ىو أف  فإف أحدَ  ،مفيوـ المثمثِ  التصنيؼ: فإذا أخذنا مثبلً   .1
أمثمة المثمثات، وباإلضافة إلى ذلؾ يمكف أف نقوؿ لماذا تصنؼ بعض األشياء في  ىإل نتعرؼَ 

 عمى صحةِ  أي أنو يمكف أف نعمؿَ  !؟التصنيؼ تصنيؼ المثمث بينما ال تصنؼ أشياء أخرى في ىذا
 .تصنيفنا

 الطالبُ  :ا، فمثبلً فإننا يمكننا أف نميز بيني األشياءَ  .  التمييز بيف األشياء: فيما أنو يمكننا أف نصنؼَ 2
عف طريؽ  وأيضاً  ،أخرى مف بيف أعدادٍ  طبيعياً  عدداً الطبيعي يمكنو أف يميز  الذي لديو مفيوـ العددِ 

 .المختمفةمكننا أف نميز بيف حجـو المجموعات الطبيعية يُ  األعدادِ  مفيوـِ 

أسماء عمييا  أف نطمؽَ نو يمكننا إبيف األشياء ف .  االتصاؿ والتفاىـ: فحيث إننا يمكننا أف نميزَ 3
 .مختمفة

 ( فيما يمي:105-104:2002)حددىا عبد اليادي، وآخروف ولممفيوـ الرياضي استخداماتٌ 
 .الصفات التي يطمؽ عمييا المصطمح وىو يعني تحديد :االستخداـ االصطبلحي -1
.وىو في ىذه الحالة يستخدـ رمزاً  :االستخداـ الداللي -2  ، أو تسمية لمداللة عمى المفيـو
المفيوـ أكثر مما ىو مسمى  وىو في ىذه الحالة يستخدـ مصطمحَ  :الستخداـ التضميني لممفيـوا -3

 بو.

استخدامات المفيـو الرياضي في صياغة أسئمة االختبار  ىعم التعرؼِ  ولقد استفادت الباحثة مف
التشخيصي لممفاىيـ الرياضية الواردة في وحدة المجموعات، وصياغة البدائؿ والتفسيرات المناسبة لكؿ 

 مفيـو رياضي.
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 خصائص المفاىيـ الرياضية:
 : (19-18 :2004، مطر) ىي ،تتميز بصفاتٍ  عاـٍ  بوجوٍ  قد كتب " مطر " أف المفاىيـَ ل

بمعنى أف ىناؾ مفاىيـ يمكف تعمميا  ،تختمؼ المفاىيـ فيما بينيا في درجة تعمميا قابمية التعمـ : .1
 .لدرجة نضجيـ وتعمميـ أسرع مف غيرىا كما أف األطفاؿ يختمفوف في إمكاف تعمـ المفاىيـ تبعاً 

أف ىناؾ مفاىيـ تستخدـ  بمعنى ،تختمؼ المفاىيـ فيما بينيا في درجة استخدامياقابمية االستخداـ : .2
استخداـ  يةِ ويختمؼ األطفاؿ في إمكان ،وحؿ المشكبلت ،أكثر مف غيرىا في فيـ وتكويف القوانيف

 .نضجيـ وتعمميـ لدرجةِ  المفاىيـ تبعاً 
صدؽ المفيوـ لدى الطفؿ  ويزدادُ  ،إتقاف المتخصصيف لو المفيوـ بدرجةِ  يتحدد صدؽُ  الصدؽ : .3

 واقترابو مف مفيـو المتخصصيف . ،الواحد بزيادة درجة تعمموِ 
زداد يو  ،لعدد المفاىيـ المتضمنة فييا وذلؾ طبقاً  ،المفاىيـ في درجة عموميتيا تختمؼُ  العمكمية : .4

  .كمما أصبح المفيـو أقؿ عمومية ،الصفات المميزة والضرورية لتعريؼ المفيوـِ  عددُ 
ويبلحظ أف بنية أي مفيـو  ،مكونات ىذا المفيوـنية المفيوـ بالعبلقة الموجودة بيف تتحدد بُ  البنية : .5

 .وعمومية ىذا المفيوـ بنقصاف درجةِ  تزداد تعقيداً 
تختمؼ المفاىيـ فيما بينيا في نوعية  : أك عقميان  القابمية إلدراؾ األمثمة الدالة عمى المفيـك حسيان  .6

 تعمـ الطفؿ زادت درجةُ  دت درجةُ وكمما ازدا ،وعقمياً  الفرد مف إدراؾ المفاىيـ حسياً  األمثمة التي تمكفُ 
ولكف كمما زاد  ،المفاىيـ مف خبلؿ رؤية األشياء وتداوليا فالطفؿ يتعمـُ  ،و لممفيوـ األقؿ وضوحاً إدراكِ 

 نضجو زادت قدرتو عمى تعمـ المفاىيـ مف خبلؿ الرموز.
 ولكنيا تختمؼ في عددِ  ،المفاىيـ ليا أمثمة تدؿ عمييا معظـُ تعدد األمثمة الدالة عمى المفيـك :  .7

 .منيا ال نيائيّ  واحد إلى عددٍ  وىذا العدد يتراوح بيف مثاؿٍ  ،األمثمة الدالة عمييا

 ـ المفاىيـ الرياضية كتعميميا :تعمُّ 

و األساليب التي يستخدميا المعمموف  تعمـ المفاىيـ الرياضية وتعميميا باختبلؼ الطرؽِ  " يختمؼُ  
لدى نفس  قد يحدثُ  ، حتى إف التبايفَ داخؿ غرفة الصؼ مف معمـ آلخرلمفاىيـ الرياضية في تدريس ا

 . (99: 2003أبو زينة، )المعمـ في عرض مفيوميف مختمفيف لصؼ واحد "  

 ، و ذلؾ طبقًا لنظريات أومختمفة في تفسير تعمـ المفيوـ اتخذ الباحثوف و العمماء اتجاىاتٍ   
 شراطِ وء مبادئ اإلفالسموكيوف يفسروف تعمـ السموؾ المفيومي في ضَ ، نماذج التعمـ التي ينزعوف إلييا

، و مف حاالت تعمـ التمييز والتعميـ ، و يروف أف تعمـ المفيوـ ليس إال حالة خاصةالكبلسيكي واإلجرائي
و  كتشكيؿ الفرضياتِ  ،بيا المتعمـ أثناء تعمـ المفيوـ العمميات العقمية التي يقوـ يؤكد المعرفيوف عمى دورِ 

ى التشابو بيف أما أصحاب نماذج معالجة المعمومات فيؤكدوف عم لموصوؿ إلى الحؿ المناسب  ؛اختبارىا
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تمقي المعمومات و معالجتيا وفقًا الستراتيجيات معينة لمخروج  مف حيثِ  ،كترونيلالمتعمـ والحاسب اإل
 .(446: 2001،  فنشوا)بالحؿ المطموب 

 ىذه التعريفات : لبعضِ  و فيما يمي استعراٌض  ،و قد تعددت تعريفات تعمـ المفيوـ

المشتركة بيف مجموعة مف المفاىيـ ىو أحد العمميات المعرفية الخاصة باستنتاج السمات  إف تعمـَ  -
 ،التفكيرِ  :مثؿ ،المفاىيـ مف أنواع التعمـ التي تحتاج إلى العمميات العقمية العميا عتبر تعمـُ يُ المثيرات، و 

 .في قمة تمؾ العمميات العقمية المؤثرة في تعمـ المفاىيـ  ، و يعتبر الذكاءُ والتمييز ،التعميـو  ،واإلدراؾ
 .(19: 2006، اليويدي)

الفرد أف  الذي يجعؿ بمقدورِ  ذلؾ النوع مف التعمـِ  :تعمـ المفاىيـ بأنو (77:  1990عفانة، )و ُيعرؼ  -
ناؾ المفاىيـ المادية التي ىُ ء، و واحد مف األشيا كأنيا صنؼٌ و  ،الحوادثِ و  ،المواقؼِ  يستجيب لمجموعةِ 

والمبلحظات الحسية، و ىناؾ المفاىيـ المجردة والتي ُتستخدـ المغة  يا عمى المشاىداتِ في تعممِ  تعتمدُ 
 .لتعمميا

المفيوـ يتضمف أي نشاط يؤدي إلى تصنيؼ  حوادث  ( إلى أف تعمـَ 436:  2001،  فنشوا)شير و يُ  -
 بطريقةٍ  المثيراتِ  أو عمى تصنيؼ الحوادثِ  ، و إف قدرة المتعمـِ واحدٍ  ة جزئيًا في صنؼٍ أو مثيرات متباين

ىي دليؿ عمى  ،ألبعاد أو الصفات المشتركة بينياا ، و في ضوء بعضِ و مف فائدة معينة ،و ثابتةٍ  متسقةٍ 
 تعمـ المفيـو .

 -أىمية تعمـ ك تعميـ المفاىيـ الرياضية : 

ألنيا  ؛كبرى ف تعمـ و تعميـ المفاىيـ الرياضية لو أىميةٌ أ( 82: 2007،  عفانة وآخروف)ويذكر 
و تحت المبادئ و  ،الحقائؽو  ،نية المعرفية لدى اإلنساف، فيي تقع فوؽ المعموماتِ في مركز البُ  تقعُ 

  .القوانيف
 المفاىيـ الرياضية بالنسبة لممتعمـ في النقاط التالية : أىمية اكتسابِ  و يمكف إيجازُ 

  َوالتقميؿ مف تعقدىا ،و تصنيفيا ،ساعد عمى تجميع الحقائؽِ تُ  إف المفاىيـ. 
  المفاىيـ يؤدي ذلؾ إلى تنمية مياراتو  خبلليا بعَض  يكتسبُ و  ،عممية التعمـِ  إف المتعمـ الذي يمارُس

 .والتجريد ،تحديد الخصائص المشتركةو  ،التمييزو  ،الربطو  ،التنظيـ :مثؿ ،العقمية
  َاألحداث و  المواقؼِ  ساعده عمى تفسيرِ يُ  ىذا بدورهِ و  ،التطبيؽو  ،ساعد عمى التفسيرِ يـ يُ المفاى إف تعمـ

ىيـ ، و معنى ذلؾ أف تعمـ المفاجديدة أو غير مألوفة بالنسبة لو سواء كانت ،التي يتعرض ليا الفرد
 .يساعد عمى انتقاؿ أثر التعمـ
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  ُإدراؾٌ  لدى المتعمـِ  ، فعندما يكوفُ ألي نشاطٍ التخطيط و  ،و التنبؤ ،عمى التوجيوِ  إف المفاىيـ تساعد 
لما سوؼ تنتيي إليو ىذه  عمى التنبؤِ  راً فذلؾ يجعمو قاد ،حسابية مثبلً  بالشروط الخاصة لعمؿ مسألةٍ 

 .المسألة
  ِالواقع في صورة مفاىيـ عامة يتفؽ عمييا الجميع. تسييؿ االتصاؿ، وذلؾ عف طريؽ تبسيط 
 ما بينيا مف و  ،فالمفاىيـ تسيؿ عممية دمج التكوينات الشاممة العامة، إثراء البناء المعرفي لمفرد

معاني اشتقاقية  بدورىا عمى اكتسابِ  ، تمؾ التكوينات تساعدُ ت فرضية في البناء المعرفي لمفردارتباطا
 .مف البناء المعرفي لمفرد االحتفاظ بيا كجزءٍ و  ،جديدة

  ّوبذلؾ عادة تنظيميا أثناء وضع الفروض واختبارىاا  المفاىيـ والربط بينيا و  المشكبلت باستخداـِ  حؿ ،
 مغزى لممشكبلت التي يواجييا الفرد .صوؿ إلى حموؿ ذات معنى و يمكف الو 

 التي تؤثر في تعمـ المفاىيـ الرياضية:  العكامؿي 
 ثبلثة منيا وىي: (13: 2001)تعمـ المفيـو الرياضي بعدة عوامؿ يذكر قطامي وقطامي  يتأثرُ 
 خصائص التعمـ .  -1
 خصائص الموقؼ التعميمي .  -2
 خصائص المفيـو المراد تعممو . -3

 مقترحات ذات فائدة لتنظيـ تعمـ المفاىيـ الرياضية وىي: (21:2001)ويحدد قطامي وقطامي 
 .المنتميةلمطمبة مف خبلؿ األمثمة برازىا ا   ولممفيوـ  مات األساسيةِ ضرورة تأكيد الس   .1
 .لطريقة المناسبة لتعميـ المفاىيـاستخداـ ا .2
 .ستيدؼالمفيوـ المُ  توضيح طبيعةِ  .3
 .مة وبتتابع سميـٍ باألمثمة المفصّ  تزويد الطمبةِ   .4
 .والمستيدفة ،المفاىيـ ذات المعنى دفع الطمبة إلى اكتسابِ   .5
 إخبار الطمبة بنتائج تعميميـ لممفيـو .  .6
 .اـ المفيوـ الجديد بعد اكتسابوِ خدالمناسبة الست توفير الفرصِ  .7
 .دمجة سابقاً المُ  ربط المفيوـ المتعمـ بالمفاىيـِ  .8
 .ونقدىا بموضوعية ،التي تعمموىا تشجيع الطمبة عمى تقويـ المفاىيـِ  .9
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 الصعكبات التي يكاجييا الطمبة عند تعمـ المفاىيـ الرياضية: 

ولكف ىناؾ مجموعة مف العوامؿ التي  ،تِ تعتبر المفاىيـ الرياضية المبنات األساسية لعمـ الرياضيا
التعمـ  وفي تعمؽ صعوباتِ  أسيمت وما زالت تقؼ خمؼ عزوؼ التبلميذ عف دراسة الرياضيات مف جية،

( ىذه العوامؿ إلي ثبلث 49: 2010، أبو أسعد ) الرياضية لدييـ مف جية أخري، وقد صنؼَ  لممفاىيـِ 
 مجموعات: 

 المتعمقة بالنظاـ التعميمي: أكال : مجمكعة العكامؿً 
 في المجموع الكمي   التحصيؿ الذي يحصؿ عمية التمميذ، والمتمثؿُ  ىمستو  ىالنظاـ التعميمي إل يشيرُ 

يـ النفسية ـ العقمية المتفاوتة، واستعداداتٍ التبلميذ، وقدراتيٍ  النظر عف استعداداتٍ  بغض   ،لمدرجاتِ 
 -مف الظواىر التربوية وىي: أوجد مجموعةً  يـ، وىذا النظاـُ وطموحاتيـ، وميولٍ 

 الكـ دوف الكؼ، مع تجاىؿٍ  ىياضية في قوالب تقميدية، تركز عمتقديـ الرياضيات والمفاىيـ الر  -1
 يا بواقع التمميذ.في أرض الواقع، وعدـ ربطِ  مثير لتطبيقاتيا الحياتيةِ 

 األعمار العقمية. لمعاييرِ  كامؿٍ  لمعايير األعمار الزمنية، مع تجاىؿٍ  وفقاً  توجيو مناىج الرياضياتِ  -2
 مف حيثُ  ،الموضوعية عمييا عف األحكاـِ  النظرِ  انتشار الكتب الخارجية والممخصات، بغض   -3

 الشكؿ والمضموف.
 عؿ كؿ مف الفرد والمجتمع. مدمرةٍ  عمييا مف أثارَ  انتشار الدروس الخصوصية، وما يترتبُ  -4
في استيعاب وفيـ المواد،  المباشرُ  هُ يجابي الذي يمارسو، ودور التمميذ والنشاط اإل دورِ  انحصارُ   -5

دخاليا في بنائو المعرفي.  وا 
األسئمة واإلجابات  في وضعِ  -ال المتميز–انتشار احتراؼ التدريس أو المدرس المحترؼ  -6

 ىعف مدالنظر  بغض   ،النيائيةِ  الدرجاتِ  ىالتبلميذ عم حصوؿَ  والتي تضمفُ  ،عمييا النموذجيةِ 
 فيميـ ليا.

االمتحانات مف  بيا واضعو ي النظاـ التعميمي لفكرة نماذج األسئمة واالمتحانات التي يتقيدُ تبنّ   -7
 ناحية، ويقتدي بيا التمميذ في دراستو مف ناحية أخري.

 مف العكامؿ المتعمقة بالطالب: : مجمكعةه ثانيان 
عف دراسة الرياضيات )المفاىيـ  التمميذِ  خمؼ عزوؼِ  مجموعة مف العوامؿ التي تقؼُ  ىناؾَ 
 -ومف ىذه العوامؿ: ،النوعي   التخصص األكاديمي   واختيارىا كمجاؿِ  ،الرياضية(

 .راسخٍ  لممفاىيـ الرياضية، والعبلقات، والقوانيف الرياضية األساسية بشكؿٍ  ضعؼ اكتساب التبلميذِ  -1
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 فيـِ  ىو عمقدرتِ  عدـِ  ىلممفاىيـ الرياضية، مما يؤدي إل عمي التمثيؿ المعرفي   مميذِ ضعؼ قدرة الت -2
وجد بالصياغات المفظية ليا، ولذا يُ  ومعرفياً  منطقياً  المشكبلت الرياضية، التي ترتبط ارتباطاً 

 تعمـ الرياضيات. الفيـ القرائي، وصعوباتِ  بيف صعوباتِ  قويّ  ارتباطٌ 
الموقفي  ي والتراكمي لممفاىيـ الرياضية، واالكتفاء باالكتسابِ الكمّ  عدـ اىتماـ التمميذ بالتوظيؼِ   -3

 المعرفة الرياضية. عناصرِ  عزؿَ  تعكُس  بطريقةٍ  ،لممعمومات الرياضيةِ 
 عقمياً  جيداً  إلي األنشطة والمجاالت األكاديمية السيمة، التي ال تتطمبُ  انصراؼ اىتماـ التبلميذِ  -4

 ومستويات عميا مف التفكير. ،اً نشط
 ؛عميياتعميـ وتعمـ الرياضيات يتـ مف أجؿ االمتحاف، وليس مف أجؿ ديمومة تعمميا، والبناء  -5

لتحقيؽ فكرة تعتبر مف أىـ خصائص تعمـ الرياضيات، أال وىي التراكمية المعرفية لممفاىيـ 
 الرياضية.

 
 النفسي كاالجتماعي السائد:: مجمكعة مف العكامؿ المتعمقة بالسياؽ ثالثان 

تطمعات الطالب، وطموحاتو،  ىعم بالغاً  في المجتمع تأثيراً  السائدُ  االجتماعي   السياؽُ  يؤثرُ 
اختيار كؿ مف الذكور  الثقافية واالجتماعية أماـَ  وتوجياتو وفي اختياراتو وتفصيبلتو، وتمعب المحدداتُ 

ا البنات ، أم  ، والقفز، والوثبِ ، والمتاىاتِ المعب بالمكعباتِ  ممارسة أنشطةِ  ىإل األوالدُ  واإلناث، فيتجوُ 
عمييا  يغمبُ  وغيرىا مف أنشطةٍ  ، والقراءة، والتطريز، والحديثِ ، والمبلبسِ بالعرائسِ  المعبِ  ىجيف إلفيت  

 والرياضية. ،والعدديةِ  ،القدرات المكانيةِ  اإلناث األرضية البلزمة لبناءِ نا تفقد ُ األنثوي، ومف ىُ  الطابعُ 

 ىعم في التغمبِ  أف اكتساب المفاىيـ الرياضية يساعدُ  ى( إل95: 2007) عفانة وآخروف وقد أشارَ 
ساعد ح العبلقة القائمة بينيا، بما يُ واألشياء، وتوضّ  الفيـ لؤلحداثِ  عوبات التعمـ لمرياضيات، وسوءِ صُ 
وميؿ  زيادة اىتماـِ  ىعم ت المختمفة، وتعمؿُ الرياضيات، وطبيعتيا ودراسة العبلقا فيـ التبلميذ لمادةِ  ىعم

 استخداـ عممياتو المختمفة وميارتو المتعددة. ىو عمفييا، وتحث   المتعمـ لمتعمؽِ 

 واضحة في مجاؿ تدريس الرياضيات بالمفاىيـِ  االىتماـ في السنوات األخيرة بصورةٍ  ولقد تـّ 
وذلؾ  ،حولو مناىج الرياضيات المختمفةِ  تدورُ  أساسياً  اعتبرت المفاىيـ الرياضية محوراً  الرياضية، حيثُ 

 .(10: 1998لمعمـ )عبد اليادي وحبيب،  البنائي   مكانة متميزة في الييكؿِ  المفاىيـ تحتؿ   ألفّ 

 يمةً وأنيا ليست فقط مُ  ،البناءِ  تراكميةُ  المفاىيـ عمميةٌ  تعمـِ  أف عمميةَ  الباحثة ىتر وء ذلؾ وفي ضَ 
 ما بيف المعرفةِ  تفاعؿٍ  خمؽِ  ىإل بؿ ىي تيدؼُ ، المتعمـ  ىلممعمومات السابقة لد جديدةٍ  إلضافة معموماتٍ 

 الجديدةُ  المعرفةُ  مف أف تتصؼَ  بدّ  والمعرفة الرياضية الجديدة ولضماف ىذا التفاعؿ، ال ،السابقةِ  الرياضيةِ 
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 :ىما ،لمطمبة أمريف ىاميف وتعميم راعي خبلؿَ المعمـ أف يُ  ىولذا فعم ؛ويمكف استيعابيا ،بأنيا مفيومةٌ 
 أىمية المفاىيـ الرياضية فإنو مف الميـ أف يمتمؾَ  ىوبالنظر إل ،المعرفة السابقة، وصفات المعرفة الجديدة

وتصورات  وتنقميـ مف معرفة بدائيةٍ  ،فيـ المادة الرياضية ىىـ عمتساعدُ  التبلميذ مفاىيـ رياضية صحيحةً 
 ومتطورة. معرفة صحيحةٍ  ىإل اطئةٍ خ

 :التكاصؿ الرياضي: المحكر الرابع

 مقدمة:

وىو  ، إلى المستقبؿِ "المعمـ"مواد يتـ نقميا مف المرسؿ وىو  د العممية التعميمية مجردَ لـ تعُ 
بلحظ فإننا نُ  بيف أفراد العممية التعميمية، لذلؾَ  والتواصؿِ  عمى االتصاؿِ  قائمةٌ  يا عمميةٌ ، ولكنّ "الطالب"

في مجاؿ الرياضيات. ولحدوث  صوصاً وخُ  ،والتواصؿ في العممية التعميميةِ  بمفيوـ االتصاؿِ  االىتماـَ 
عف  والمستقبؿِ  رسؿِ المُ  ، وذلؾ بتفاعؿِ والتأثرِ  بيف المرسؿ والمستقبؿ، البد مف حدوث التأثيرِ  التواصؿِ 

التأثير  يحدثُ وىكذا، وبذلؾ  إلى مرسؿٍ  والمستقبؿُ  ،إلى مستقبؿٍ  فييا المرسؿُ  يتحوؿُ  متبادلةٍ  طريؽ رسائؿَ 
 .(50:  2002رمضاف، والتأثر)

الفرد الفكرية والوجدانية  عبر عف آلياتِ والمغة، فكبلىما يُ  وثيقة بيف الرياضياتِ  وىناؾ عبلقةٌ 
 – يا دوف استخداـ األلفاظِ أو خصائصِ  ،ذىنية إلى أجزائيا أو فكرةٍ  صورةٍ  تحميؿُ  ستحيؿِ واإلرادية، فمف المُ 

وىي بيذا  ،العمـِ  وعاءُ  فالمغةُ ،  –وىي أداة الرياضييف  –استخداـ الرموز  أو دوفَ  –غوييف وىي أداة الم  
  .(61: 2002)الحمضيات،  ى صنوؼ المعرفةالتفكير لشت   لعممياتِ  األساسيةً  المادةَ  تمثؿُ 

، بؿ إنيا ت يقوـ الطمبة بحفظيا واسترجاعياومصطمحا رموزٍ  د مجردَ وحيث إف الرياضيات لـ تعُ 
دورىا عمى  ، لذلؾ فإف الرياضيات ال يقتصرُ خاصة وقواعدَ  تقوـ عمى أسسٍ  ،والحوارِ  لمتخاطبِ  لغةٌ 

أكاف ذلؾ بالكتابة  سواءً  ،بكافة أشكالو ذلؾ كونيا أداة لمتواصؿِ  ىبؿ أصبحت تتعد ،والكتابةِ  الحموؿِ 
 .أو التمثيؿ الرياضي ،أو االستماع الرياضي   ،أو التحدث الرياضي   ،أو القراءة الرياضيةِ  ،الرياضيةِ 

ىي نقؿ  في كثير مف األحيافِ  ألف الرياضياتِ  ؛ال يأتي بشكؿ طبيعي   عف الرياضياتِ  والحديثُ 
في تعميـ  ميـٍ  كجزءٍ  غير معترؼ بو دائماً  حوؿ الرياضيات الشفوية والكتابية. والتواصؿُ  لمرموزِ 

لغة  واستخداـُ ! كيؼ يقوموف بذلؾ كي يساعدوىـ عمى تعمـِ  دائمة لممعمميفَ  بحاجةٍ  والطبلبُ  ،الرياضيات
 ىـ الرياضية وتطويرىافي تفكيرىـ، والتعبير عف أفكارِ  ثاقبةٍ  عمى اكتساب نظرةٍ  ساعد الطبلبَ يُ  الرياضياتِ 

 (2Onatario Ministry of Education, 2010, p)  .ليـ ولآلخريف ومتماسؾٍ  محددٍ  بشكؿٍ 

،  Mathematical Powerالمقدرة الرياضية  مكوناتِ  أحدَ  الرياضي يعد  لذلؾ فإف التواصؿ 
أو  ،مقروءٍ  أو ،أو مرسوـٍ  ،مكتوبٍ  موقؼٍ  مف استخداـ لغة الرياضيات عند مواجيةِ  الطالبَ  والتي تمكفُ 
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 بدوي،)أو المكتوبة بينو وبيف اآلخريف ،المناقشات الرياضية الشفييةِ  ، وتفسيره وفيمو مف خبلؿِ ممموسٍ 
3004  :272). 

إبداء  وقد يكافحوف مف أجؿِ  ،لبعض الطبلب في بادئ األمر التواصؿ الرياضي صعباً  و قد يكوفُ 
إذا ما أعطوا  ،وبفاعميةٍ  عممياً  عمى التواصؿِ  وا القدرةَ أف يطور  مكف لمطبلبِ يُ  ، حيثُ واضحٍ  ـ بشكؿٍ أفكارىِ 
:  2007، واالستماع إلى اآلخريف وىـ يتواصموف. )بدوي، وكتابي شفيي   لمتواصؿ بشكؿٍ  متكررةً  فرصاً 
148) 

 ينادي بضرورةِ  التي أصبح العالـُ  الحديثةِ  مف المفاىيـِ  الرياضيَ  أف التواصؿَ  ضحُ يت   مما سبؽَ 
 بالتواصؿِ  إف االىتماـَ  حيثُ  ،ضعت مف أجمياحتى تتمكف الرياضيات مف تحقيؽ األىداؼ التي وُ  ،تنميتيا

، وتحويؿ الرياضيات مف التي بيف الرياضيات والطمبة كسر الفجوةِ  مف أجؿِ  ميمةٌ  الرياضي ليو خطوةٌ 
 ،الرياضي   التفكيرِ  مكف مف خبلليا تنميةُ يُ  لمتواصؿِ  يا أو التعامؿ معيا إلى لغةٍ فيمُ  صعبة ال يمكفُ  مادةٍ 

اتجاىاتيـ  الرياضيات مع تحسيفِ نحو مادة  الطمبةِ  وتغيير وجية نظرِ  ي،وتحسيف المستوي التحصيم
 .نحوىا

 مفيـك التكاصؿ الرياضي:

 ،ورموزِ  ،الرياضي يعني قدرة الفرد عمى استخداـ مفرداتِ  ( أف التواصؿَ 146: 2007شير بدوي )يُ 
داخؿ الصؼ  الرياضي   التواصؿُ  . وقد يأخذُ والعبلقات وفيميا نية الرياضيات في التعبير عف األفكارِ وبُ 

، وبيف الطبلب رسميّ  أو غيرَ  أو كتابيًا، كما قد يكوف رسمياً  شفيياً  فقد يكوفُ  مف المغة، مختمفةً  صوراً 
 .وآخر والمعمـ أو بيف طالبٍ 

مجموعة مف العمميات العقمية التي يقـو بيا الطالب  :مما سبؽ يتضح أف التواصؿ الرياضي عبارة عف  
أكاف  التعبير عف ىذه األفكار، سواءً  الرياضيات مف أجؿِ  ةِ فيـ األفكار الرياضية، ثـ استخداـ لغ مف أجؿِ 
 لنفسو أو لغيره مف الطمبة. التعبيرُ 

 أىمية التكاصؿ الرياضي:

الخاصة في  عامة، ولو أىميتوُ  كبيرة في العممية التعميمية بصورةٍ  الرياضي لو أىميةٌ  التواصؿُ   
الرياضيات، ومف أبرزىا  الحديثة في تعميـِ  لذلؾ نادت بضرورتو االتجاىاتُ  ؛مادة الرياضيات وتعمـِ  تعميـِ 

 فيما يمي: (273: 2003)ز عميو بدوي العالمية. ومف أىمية التواصؿ الرياضي ما ركّ  NCTMمعايير 
 ساعد التواصؿ الطبلب عمى تحسيف وتعزيز فيميـ لمرياضيات.يُ  .1
 مرياضيات لدى الطبلب.الفيـ المتشارؾ ل عمى توطيدِ  يساعد التواصؿُ  .2
 نحو التعمـ. بقدرة الطالبِ  يمكف لمتواصؿ أف يدفعَ  .3
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 تعميمية مناسبة. بيئةً  لمتواصؿ أف يولدَ  يمكفُ  .4
 تساعده عمى توجيو اتجاه التعمـ. ،بصيرة عف تفكير طبلبو المعمـ عمى اكتسابِ  ساعد التواصؿُ يُ  .5

 أنو يمكف إضافة ما يمي ضمف أىمية التواصؿ الرياضي: وترى الباحثةُ 
 تحسيف اتجاىات وميوؿ الطمبة نحو مادة الرياضيات. .1
 تزويد الطمبة بعناصر لغة الرياضيات. .2
 شيقة أثناء العممية التعميمية. وتحويميا إلى مادةٍ  ،التقميدي لمرياضياتِ  الخروج مف الجو   .3
براز الجانب التطبيقي لمرياضيات.، يةمية الرياضيات في الحياة العممتوضيح أى .4  وا 
 والوصوؿ لمتعمـ ذي المعني. ،تصحيح المفاىيـ الخاطئة لدى الطمبة .5
 بناء عبلقات تنافسية تشاوريو بيف الطمبة. .6
 العبلقة بيف مدرس المادة وطمبتو. توطيدُ  .7

التواصؿ الرياضي،  رص لممارسةِ مف الفُ  لمعديدِ  فإنيـ يحتاجوفَ  ،الطبلب تفكيرىـ ولكي يطورَ 
 والدراسات دعمت ىذه الفكرة. مف البحوثِ  العديدَ  إف   حيثُ 

(National Research Council, 2001) 

 واالستماع في حصةِ  ،والقراءةِ  ،والكتابةِ  ،ودعـ في الكبلـِ  تشجيعٍ  الذيف تكوف لدييـ فرُص  فالطبلبُ 
 .موا الرياضيات، ويتعمموف ليتواصموا رياضياً عمييـ بالنفع، حيث إنيـ يتواصموف ليتعم الرياضيات يعودُ 

والتعديؿ. وعندما  ،والمناقشةِ  ،لمصقؿِ  فاعميةٍ  أكثرَ  األفكارُ  حُ بالتواصؿ الرياضي تص فمف خبلؿِ    
، فإف ىذا أو خطياً  ببلغ نتائج تفكيرىـ شفيياً ا   و لمتفكير واستخداـ العقؿ في الرياضيات، الطبلبَ  ىتتحد

 .(NCTM,2000, p 60) يعد تعمـ واضح ومقنع

 :أشكاؿ التكاصؿ الرياضي 

أشكاؿ  ىفيناؾ مف ذكرىا تحت مسم ،الرياضي التي تصنؼ التواصؿَ  تعددت المصطمحاتُ   
ىناؾ مف ، و  (2006)، ومتولي (2008)ح ، وعطية وصال(2009)نصر  :التواصؿ الرياضي، مثؿ

(، ومراد 2008)و عيسوي والمنير  (2006)الشقرة  :، مثؿتحت مسمى ميارات التواصؿ الرياضيذكرىا 
 ، ولكف عف التفصيؿ في ذكر ىذه األشكاؿ أو الميارات، فإف المضموف يكوف متشابياً  (2006)والوكيؿ 

 مف حيث التصنيؼ.
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 ىي التي ستوضحيا الباحثة فيما يمي: ،أو أشكاؿ عمى أنيا خمس مياراتٍ  حيث تـ التصنيؼُ 
 الكتابة الرياضية : -1

الفرصة الكافية والمناسبة لمقراءة، دوف أف يقاطعو في  الذي يستقبؿ الرسالةَ  الطرؼَ  تعطي الكتابة
وىؿ صاغيا بصورة  ،لمتفكير في موضوع الرسالة ذلؾ أحد، كما أنيا تعطي الفرصة الكافية لممرسؿِ 

 .(231:  2001)نصر الل،  !نب التي يريد نقميا إلى المستقبؿمناسبة ومقبولة وضعت جميع الجوا

الطبلب التواصؿ مف خبلؿ الكتابة ينمو تقديرىـ ليذه  فعندما يعتادُ  ،ىاماً  التعبير الكتابي أمراً  يعد  و 
 . (277:  2003ىاـ في تعمـ الرياضيات )بدوي،  الميارة كجزءٍ 

عادة تنظيـ وتعزيز الفيـ ا   نظيـ وواالستماع والكبلـ والكتابة عف الرياضيات يدفع الطبلب إلى ت
 .واستراتيجيات اآلخريف ،وتطوير التفكير الرياضي ،والتقييـ ،التحميؿ الجيد :الرياضي، مثؿوالتفكير 

((Onatario Ministry of Education, 2010, p2  

 ،ـ عمى الكتابة الصحيحة لمرياضياتالتمميذ المتعم تعويدَ  لذلؾ فإف تعميـ وتعمـ الرياضيات يتضمفُ 
 صحيحةٍ  يعبر بطريقةٍ  كيؼَ  التمميذُ  االختبارات التحريرية يتعمـُ المشكبلت أو المسائؿ في كؿ  عند حؿ  
 .(55: 2004)عبيد،  التعمـ كيفية الكتابة السميمة األنشطة الرياضية يتضمفُ  في كؿ   ،عف الحؿ ومنظمةٍ 

طالب أثناء المناقشة،  فإذا كاف الطبلب يفيموف، فإنو يمكف أف يدونوف، فإنو ال يمكف متابعة كؿ  
أو تعريؼ لمصطمح، وذلؾ لمعرفة ما الذي يحتاج إليو  ،لمطالب كتابة أو شرح نقاط الدرس ولكف يمكفُ 
 .(Toliver 2011:60,الطالب )

الكتابة  وحيث تعد   ،والعبلقات الرياضية كتابةبالكتابة الرياضية تنظيـ ووصؼ المواقؼ  ويقصدُ 
 ىـ واستجابتيـ في المواقؼ التعميمية. أفكارِ  في تسجيؿِ  حيث يستخدميا التبلميذُ  ،أداة تواصؿ جيدٍ 

 التواصؿ ما يمي: مجاالتِ  الكتابة الرياضية كأحدِ  ومف أمثمةِ  
 . كتابة حموؿ المسألة بطريقة صحيحة 
 . كتابة تفسير وتبرير لمحؿ 
 . كتابة خصائص شكؿ معطى 
  لفظية واضحة ودقيقة.التعبير كتابيا عف خطوات الحؿ بجمؿ 
 .كتابة رسالة مف طالب لزميمو يخبره فييا عما تعممو في درس مف دروس الرياضيات 
  كتابة رسالة مف طالب لمعممو يخبره فييا عف الصعوبات التي واجيتو في درس مف دروس

  الرياضيات.
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 القراءة الرياضية: -2

راد بيا إيجاد الصمة ، وىي عممية يُ لغويةمغة، حيث إنيا تتطمب معرفة القراءة عممية مبنية عمى ال
 الكبلـ مف المعاني واأللفاظ التي تؤدي ىذه المعاني، وتتكوفُ  والرموز الكتابية، وتتألؼ لغةُ  بيف الكبلـِ 

: 2011الخزاعمة وآخروف، )الذىني والمفظ الذي يؤديو والرمز المكتوب.  ىالقراءة مف عناصر ىي المعن
227). 

 لكترونية، كما تتضمفُ صادر تعمـ الرياضيات الورقية واإلمواد التعميمية ومويتضمف ذلؾ قراءة ال
وتوصيفات  ،النشرات التجارية :مثؿ ،ستخدـ الرياضياتوأنشطة تُ  قراءة المؤلفات الخاصة بمجاالت عمؿٍ 

 قراءة المادةِ  ميارةَ  المعمـُ  المنتوجات، وبالنسبة لمفصؿ والواجبات المدرسية فينبغي أف ينميَ  السمع و
 وتفسير نصوصيا.  ،الرياضيةِ 

 ىي نتيجة عدـ فيـ الطبلبِ  عامةٍ  والمشكبلت بصفةٍ )المسائؿ المفظية  مف صعوبات حؿ   إف كثيراً 
 .(54-53:  2004عبيد، )غة المكتوبة بيا المسألة مّ ل

، وواضح إلى اآلخريف مترابطٍ  قراءة العبارات الرياضية المكتوبة بشكؿٍ  :قصد بالقراءة الرياضيةويُ 
ورؤية االرتباطات بيف الرياضيات والحياة،  ،واإلجراءاتِ  ،تساعدىـ عمى اإلحساس القوي بالمفاىيـِ  حيثُ 

 ىـ عمى تقييـ األفكار المعروضة في النص وفيميا. كما تساعدُ 
 مجاالت التواصؿ ما يمي: القراءة الرياضية كأحدِ  ومف أمثمةِ 

 سميمة، وتحديد ما بيا مف ألفاظ ورموز رياضية.قراءة فقرة رياضية قراءة  (1
 لو بطريقة سميمة. ىقراءة شكؿ رياضي معط (2
 قراءة عبلقات رياضية مكتوبة. (3
 قراءة سميمة . بيانی   قراءة رسـٍ  (4

 :ث الرياضيالتحدُّ  -3

 ، فإنؾالموضوعية واألخبلقية عمى شروطوِ  ما يكوف الكبلـ محتوياً  صفة المتكمـ، فبمقدارِ  الكبلـُ   
فيو أوسع طرائؽ  ،في اآلخريف جميبلً  كسب شخصيتؾ تأثيراً يُ  الئقاً  نجاحاً  ىدفؾ منو، ومحقؽٌ  بالغٌ 

 .(95: 2004، عيسى)تقنيا التي ينبغي لمفرد أف يُ  التواصؿِ 

 ألف المحادثةَ  ؛تأثيره كبيرٌ  أفّ  ىذا النوع مف االتصاؿ الشفوي الخاصة التي تميزُ  ومف الصفاتِ   
األلفاظ  المتحدث، أو القياـ بالتأكيد عمى بعضِ  واضحة التعبيرات عمى وجو الطرؼِ  تظير فييا بصورةٍ 

ىذا النوع  أيضاً  الموضوع أو جوانب منو، شعر الفرد المستمع بأىميةِ األمر الذي يُ  ،أو الجمؿِ  والعباراتِ 
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الفعؿ الذي يظير  وذلؾ عف طريؽ رد   ،يـاستجابتِ  ىاآلخريف ومد إلدراؾ فيـِ  عطي المتحدث الفرصةَ يُ 
 .(227 :2001نصر الل، ) أو عمى وجوىيـ ،منيـ

، ثقتيـ بأنفسيـ أوالً  ذلؾ يعززُ  فإف   ،يـ الخاصةيـ وأفكارىـ بمغتِ الطمبة عف أنفسِ  فعندما يتحدثُ   
 ىذه األفكار أثناء عرضيا ومناقشتيا مع اآلخريف، وىذا ما يحدث أثناء التحدثِ  ويمكنيـ مف تصحيحِ 

 الرياضية، وىذا بدوره يعززُ  باستخداـ لغتو الخاصة في التعبير عف أفكارهِ  يقوـُ  إف الطالبَ  حيثُ  ،الرياضي  
 دِ يا مع التعو  ؿ استعمالُ يسيُ  لمتخاطبِ  لغةً  صبح الرياضياتُ تُ  ومادة الرياضيات، حيثُ  العبلقة بيف الطالبِ 

ـ   حيثُ  ،وما فيمو لزمبلئِ  بشرحِ  عندما يقوـُ  كبيرةٍ  بصورةٍ  والممارسة، كما يستفيد الطالبُ   إدراؾِ  زيادةُ  يت
 .ح الفيـ إذا كاف ما يقوؿ غير ذلؾ، وتصحيإذا كاف ما يقولو صواباً  المادة لو ولزمبلئو

 ،وبطريقة ىادفةٍ  وتركيزٍ  شارؾ الطبلب في إجراءاتو بنشاطٍ وذلؾ ألف التواصؿ الشفوي عندما يُ 
 .(Onatario Ministry of Education, 2006: 66)فيميـ لمرياضيات  فإنيا تعززُ 

 واضحةً  ويعطي لممعمـ صورةً  ،ث التمميذ عف الرياضيات وبمغة الرياضيات يقوي فيموُ كما أف تحد  
 أو الفعؿ لسؤاؿٍ  ورد   ،االستجابةِ  مدى صحة اإلجابة الشفوية عف سؤاؿِ أو ل ،التمميذ لما يقولوُ  عف مدى فيـِ 

أو مجرد  ،البدييةِ  أو أنو حاضرُ  ،ليفكر الوقتِ  يصمت بعَض  إذا كاف التمميذُ عما جيدة ً  عطي فكرةً يُ  تساؤؿٍ 
عميو أف  ،عمى استجابة التمميذِ  أال يتسرع في الحكـِ  بد أيضاً  ف المعمـ الإف وفي نفس الوقتِ  ،"متسرع"ٍ 

 . (55:  2004نيا تقوده إلى الصواب )عبيد، أأو  ،و صحيحةً يمتدحو إذا كانت استجابتُ 

الطرؽ األكثر فاعمية لعرض وتمديد فيميـ، عمى أية حاؿ، إف  ىو أحدُ  )كبلـ( الطبلبُ وحديث 
إلبداء تفكيرىـ  يحتاجوف لمعديد مف الفرصِ  كتسب بالممارسة، والطبلبُ تُ  ميارةٌ  الشفيي الفعاؿَ  التواصؿَ 
بدوي، ).الرياضية شفيياً ىـ روف عف أفكارِ لتعمـ كيؼ يعب   الطبلب أيضاً  شفيي إلى اآلخريف. ويحتاجُ  بشكؿٍ 
2007  :149). 

عف األفكار الرياضية  والتعبيرِ  الرياضية لموصؼِ  المغةِ  استخداـُ  الرياضي   قصد بالتحدثِ ويُ   
ثارة اىتماميـ بالرياضياتِ  و ،الطمبة انتباهِ  يعمؿ عمى جذبِ  ، حيثُ شفاىة وبوضوحٍ   واستثارة تفكيرىـ. ،ا 

 التواصؿ ما يمي: مجاالتِ  التحدث الرياضي كأحدِ  ومف أمثمةِ  
 ذكر خصائص شكؿ رياضي شفاىة بشكؿ سميـ.  (1
 وصؼ شكؿ ىندسي مف البيئة المحيطة .  (2
 شرح اآلراء واألفكار إلقناع اآلخريف بيا .  (3
 تعميؿ اختيار إجابة لموقؼ رياضي .  (4
 استخداـ المغة الخاصة لتقريب مفيـو ما .  (5
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 االستماع الرياضي : -4

 ميارة المغوية األولي التي يكتسبيا الطفؿ، فيتعمـ األطفاؿ كيفية االستماع قبؿَ إف االستماع ىو ال  
 مف الباحثيف ؽ كثيرٌ أف يتعمموا كيفية الكبلـ، ومف ثـ تأتي ميارة القراءة ومف بعدىا ميارة الكتابة، حيث وث  

ميارة االستماع التي اكتسبيا الطفؿ، واعتبروا أف  تعتمدُ  ، وقاموا بتقديـ القراءة بطريقةٍ ىذا الترتيب اليرمي
 نظراً  ؛عمى االستماع أيضاً  الطفؿ عمى القراءة، وتعتمد الكتابةُ  لقدرةِ  في االستماع مرشدٌ  أداء الطفؿِ 

 (64:  2005الياشمي و العزاوي، )لعبلقتيا بالكبلـ وبالقراءة. 

فميارة التكمـ والقراءة والكتابة تتـ  ،االستماع مف أصعب ميارات التواصؿلربما تكوف ميارة  و
، وما يريد ما يريد وما ال بقصد وبغير قصد، وبتخطيط وبغير تخطيط، في حيف أف المرء يستمع يومياً 

و، إال أنو في الحالتيف مارس السمع واالستماع. و ويدع ما ال ييمّ يعنيو وما ال يعنيو، فييتـ بما ييمّ 
 . (114:  2004عيسى، )

ولمتأكد مف حسف ذلؾ  ؛التمميذ يتعود إلى االستماع الجيد لما يقولو المعمـ أو يقولو زمبلؤهلذلؾ فإف 
 ،أو أنو فيـ ما سمعو ،صحيحةٍ  بصورةٍ  ليتأكد مف أنو سمعوُ  ؛ما سمعو المعمـ مف تمميذه تكرارَ  قد يطمبُ 

 ،الجيدة في االختبارات الشفوية وفي اإلجابةِ  ،التبلميذ في المناقشة داخؿ الفصؿِ  مياراتِ  يسر ذلؾ تقويةَ ويُ 
فيما سمعو مع  أو أف يناقَش  ،ما سمعو بمغتو أو أف يعيدَ  ،ما سمعوُ  مف التمميذ أف يفسرَ  المعمـُ  وقد يطمبُ 

 (57:  2004عبيد، ). (تعاونياً )بعض قرنائو 

التأمؿ  ،الطبلب الذيف يستمعوف إلى بعضيـ وىـ يتحدثوف عف األفكار الرياضية يكتسبوف خبرةَ 
 (149: 2007بدوي، )والتفكير ويطوروف لغتيـ الرياضية. 

الرياضية المقدمة مف قبؿ تحميؿ وتقويـ المسائؿ والحموؿ والمناقشة  :قصد باالستماع الرياضيويُ 
الرياضية  األلفاظِ  طؽِ مقدرة الطمبة عمى نُ  حيث تعمؿ عمى تطويرِ  ،، واالستجابة ليا بشكؿ صحيحٍ اآلخريف
 . جيات التعامؿ مف أنشطة الرياضياتاآلخريف في تطوير استراتي ، واالستفادة مف أفكارِ ةٍ صحيح بصورةٍ 

 ومف أمثمة االستماع الرياضي كأحد مجاالت التواصؿ ما يمي:
 إعطاء اإلجابة الصحيحة لسؤاؿ سمعو. .1
 .طي المصطمح الرياضي لعبارة سمعيايع .2
 النحو الصحيح .تنفيذ التوجييات التي يستمع إلييا مف المعمـ عمى  .3

 التمثيؿ الرياضي : -5

ومف ، ة الرياضة بطرؽ متعددةأو الفكر  ،يقصد بو القدرة عمى التعبير عف الميمة التعميمية
عف ذلؾ  أنو يمكف أف يعبرَ  رياضيةٍ  أو عبلقةٍ  أو قانوفٍ  ،الجيدة عمى فيـ التمميذ لمفيوـٍ  المؤشراتِ 
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 أو في شكؿٍ  ،أو في مخططٍ  ،أو متباينةٍ  ،في شكؿ معادلةٍ  مزِ أو الر  ،قد تكوف بالمغةِ  ،مختمفةٍ  بتمثيبلتٍ 
 بحسب طبيعة الموقؼ الرياضي.  بياني  

واستخداـ التمثيبلت الرياضية في  ،توليد األفكار الرياضية بسرعة ففي بعض األحياف يمكف لمطمبةِ 
وىذا يمكف أف يحدث عندما يعتمد الطبلب عمى نماذج الخبرة في  ،المسألة الرياضية المستيدفة حؿ  

عمى التمثيؿ الرياضي لدى الطمبة  التي تكوف القدرةُ  الماضي لحؿ المسألة الرياضية. وفي الحاالتِ 
لمحكـ عمى أف ىذا  تعد معياراً  ألف المعرفةَ  ر؛أكب المسألة الرياضية بعنايةٍ  عمييـ حؿ   فإنو يجبُ  محدودةً 
 . (57:  2004عبيد، )يؿ الرياضي أفضؿ مف غيره التمث

 يساعد الطمبةَ  مختمفة، حيثُ  والعبلقات الرياضية بصورٍ  تمثيؿ المواقؼِ  :قصد بالتمثيؿ الرياضيويُ 
 .فيميـ لممفاىيـ الرياضية عمى تعميؽِ 

 مجاالت التواصؿ ما يمي: ومف أمثمة التمثيؿ الرياضي كأحدِ 
 ترجمة النص الرياضي إلى عبلقات رياضية.  .1
 ترجمة األشكاؿ الرياضية إلى ألفاظ رياضية .  .2
 تمثيؿ الصور في صورة معادالت رياضية .  .3
 ترجمة الجمؿ الرياضة إلى أشكاؿ ىندسية .  .4

 :رابعان: دكر المعمـ في التكاصؿ الرياضي
لتحسيف التواصؿ في المجموعات التعاونية، وفي  إف وسائؿ المعمـ الداعمة يكوف ليا أثر رائع كدليؿٍ   

 ميمةً  مات تعتبرُ اوىذه الدع ،ميارات تواصؿ كتابية وقرائية اإلدارة وتسييؿ إنتاج الطبلب الذي يتطمبُ 
ـ وكسر الفجوة التي بينيـ وبيف الذيف ال يستخدموف التواصؿ الرياضي، مف أجؿ تحسيف مستواىِ  لمطبلبِ 

 (152:  2007)زمبلئيـ. بدوي 
الطبلب  فقد يكوفُ  ،الطالب في التواصؿ الرياضي آنياً  مشاركةُ  وفي معظـ قاعات الدرس، ال تحدثُ   

ممانعيف في التحدث والكتابة عف أفكارىـ. ومع ذلؾ، بالتشجيع والتوجيو، يمكف لممعمميف أف يساعدوا 
 ياضيات. الطبلب عمى المشاركة النشطة في التواصؿ الرياضي بطرؽ تساىـ في فيميـ لمر 

في الترويج لمتواصؿ الفعاؿ في قاعة الدرس مف خبلؿ ما حدد بدوي  ميماً  لممعمـ أف يمعب دوراً  ويمكفُ   
(2007  :152:) 

 توفير مناخ لمتواصؿ. .1
 طرح أسئمة تشجع التواصؿ. .2
 توفير نماذج لمتواصؿ الرياضي الفعاؿ. .3
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 توفير الدعـ والمساندة لمتواصؿ الواضح والدقيؽ. .4
 لمطمبة لقراءة المسألة الرياضية.إعطاء فرصة  .5
 إرشاد الطمبة في بعض األخطاء التي يقعوف بيا أثناء القراءة أو التحدث الرياضي. .6
 وتبادؿ األفكار. مف النقاش والمحاورة بيف الطمبة، قائـ عمى االحتراـِ  توفير جو   .7
 توفير نشاطات صفية تدعـ مجاؿ أو أكثر مف مجاالت التواصؿ الرياضي . .8
 بذكر الحؿ. لمطمبة بالتعبير عف الخطوات التي قاموا بيا لمتوصؿ لمحؿ، وعدـ االكتفاءِ  السماح .9

 واإلنصات لما يقوؿ زميميـ. الطمبة عمى االستماعِ  تعويدُ  .10
بأف المعمـ بإمكانو إثراء المواقؼ الصفية بالعديد مف األنشطة التفاعمية التي  ترى الباحثةَ ومما سبؽ فإف   
بداء آرائيـ ومناقشة حموليـ وحموؿ اآلخريف لمتوصؿ إلي األفكار الرياضية  و ،ركةتيح لمطبلب المشاتُ  ا 

 السميمة .
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 احملىر انثاَي: دراسات تتعهقُ بأمنُىذج داَيال.  -
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 الفصؿ الثالث
 الدراسات السابقة

 حيثُ ونماذِج تدريس النظرية البنائية،  تيجياتِ ايًدا في استر ااىتماًما متز  األخيرةُ  شيدت السنواتُ   
  ىذا المدخؿ بصفة خاصة . إلى فاعميةِ  التي تشيرُ  ساتِ امف الدر  جريت العديدُ أُ 

 :محاور رئيسية أربع سات السابقة إلىاالدر  بتقسيـِ  قامت الباحثة وفي ىذا الفصؿِ 

 وبعض استراتيجياتيا. ،سات التي تناولت النظرية البنائيةاالدر  محورُ  :األكؿي  -

 .التعميمي  المعرفي  أنُموذج دانياؿ سات التي تناولت االدر  محورُ  :الثاني -
 المفاىيـِ الرياضية.سات التي تناولت االدر  محورُ  الثالث: - 

 .التواصِؿ الرياضي  سات التي تناولت االدر  محورُ : الرابع - 

عمييا، اسة الحالية التي ُأتيح لمباحثة االطبلُع الدر  ذات العبلقة بموضوعِ  ساتِ او فيما يمي مجموعة مف الدر 
ـ    مف الحديث إلى القديـ. ميا التاريخي  ترتيبيا بحسب تسمسُ  وقد ت

  :النظرية البنائية نماذج كاستراتيجيات  التي تناكلت : الدراساتي  المحكر األكؿ

 :(2013دراسة األغا ) .1

العممية  في تنمية المفاىيـ "عظـ السمؾ" ةِ تيجياإلى معرفة أثر توظيؼ استر  سةُ اىدفت ىذه الدر   
في  وقد اتبع الباحثُ  ،ياألساس العاشر التفكير الناقد في عموـ الصحة والبيئة لدى طبلب الصؼ  ت اوميار 

 مى عينٍة قصديةٍ سة عاتـ تطبيؽ الدر  التجريبي، حيثُ  المنيج الوصفي والمنيج شبو :سة المنيجيفاىذه الدر 
 يف بمدينة خانيونس، حيثُ في مدرسة كماؿ ناصر الثانوية لمبن العاشرِ  الصؼِ  ( طالبًا مف طبلبِ 70مف )

، طالباً ( 35)ضابطةٍ  طالبًا، ومجموعةٍ  (35مف) تجريبيةٍ  مجموعتيف، مجموعةٍ  سة إلىاالدر  عينةِ  تـ تقسيـُ 
تـ تطبيؽ االختبار ، و ت التفكير الناقدالميار  واختبارٍ  ،لممفاىيـ العمميةِ  اختبارٍ وتمثمت أدواُت الدراسة في 

 ممت النتائج قبميًا و، وحُ _والمجموعة الضابطة المجموعة التجريبية_ سةِ ادر بعديًا عمى مجموعتي ال قبميًا و
 .بعدياً 

بيف (α≤ 0.05) ذات داللة إحصائية عند مستوى فروؽٍ  وجودِ  وقد أسفرت النتائج عف:  
دي عْ نيـ في المجموعة التجريبية في القياس البَ اوأقر  المجموعة الضابطةِ  متوسطي درجات الطبلب في

 .المجموعة التجريبية لصالحِ وكذلؾ في اختباِر ميارات التفكيِر الناقد  ،المفاىيـ العمميةِ  الختبارِ 
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 :(2011) ممكح دراسة عفانة كأبك .2

السابع  الرياضية لدى طبلب الصؼ   الخطأ لممفاىيـِ  تِ ار اسة إلى الكشِؼ عف التصو ر َىدفت ىذه الد
 الطبلبِ  لدى تِ ار مقترِح في عبلج تمؾ التصو  بنائي وذجِ نم عمى أثرِ  ، وتحديدىا والوقوؼِ األساسي بغزة

باستخداـ  التي تـ عبلجيا ومدى احتفاظيـ بالمفاىيـ الرياضيةِ  ،منخفضي التحصيؿ في الرياضياتِ 
وء ذلؾ ضَ  ت الخطأ، وفيار اختباٍر تشخيصي  لمكشؼ عف التصو  ، لذا قاـ الباحثاف بإعدادِ النموذج

مف المفاىيـ، أو % 30الذيف حصموا عمى  وىـ الطبلبُ  ،ذوي التحصيؿ المنخفضِ  الطبلبُ  دَ االختبار حد  
ددت عينُة البحِث تح ، وبذلؾ% فأكثر 23الرياضية بنسبة  خطأ لممفاىيـِ  لدييـ تصورٌ  فَ و  الذيف تك

  .التجريبية التي طبَؽ عمييا النموذج المقترح مباشرةً 

، منخفضي التحصيؿِ  ىيـ الرياضية لدى الطبلبِ الخطأ لممفا اتِ ر كشفت النتائج عف التصو قد و 
 تمؾ المفاىيـ.بيـ ، واحتفاظِ ات الخطأ لممفاىيـ الرياضيةر التصو  في عبلج المقترحِ  البنائي النموذجِ  وفاعميةِ 

 :(2011) دراسة سالـ .3

المفاىيـ الرياضية  خططات المفاىيـ في عبلجِ مُ  عمى أثر استخداـِ  إلى التعرؼِ  دفت ىذه الدراسةُ ىَ 
تكونت  حيثُ  ،المنيجيف الوصفي والتجريبي بع الباحثُ ، وقد ات  بغزة الصؼ العاشرِ  الخاطئة لدى طمبةِ 
لعاشر األساسي بمحافظة طالبة في الصؼ ا 98وطالبًا 32، منيـ طالبًا وطالبة 130عينة الدراسة مف 

 . شماؿ غزة

المنطؽ  الرياضية الخطأ في وحدةِ  المفاىيـِ  تشخيصي لتحديدِ  بإعداد اختبارٍ  وقد قاـ الباحثُ 
ديًا بعو  ثـ قاـ بتطبيؽ ىذا االختبار قبميًا  المحتوى، تحميؿِ  وحدةِ  وذلؾ باستخداـِ  ،لمصؼ العاشر األساسي

ة الدراس ، أظيرت  نتائجُ (SPSSباستخداـ برنامج ) اإلحصائي   ، وبعد التحميؿِ عمى عينِة الدراسة التجريبية
 المفاىيـ الخاطئة لدى طبلب الصؼ العاشر. في عبلجِ  المفاىيـِ  خططاتِ مُ  استخداـِ  فعاليةَ 

  (:2011)دراسة األسمر .4

 العمميةِ  التصورات البديمة لممفاىيـ دورة التعمـ في تعديؿِ  أثرِ  ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفةِ 
 حيثُ  ،الوصفي والتجريبي المنيجَ  الباحثُ  وقد اتبعَ  األساسي، الصؼ السادسِ  واتجاىاتيـ نحوىا لطبلبِ 

( 67) بمغ عددىا ، جيثُ مصطفي حافظ االبتدائية "ب" مدرسة ذكورِ  عينة الدراسة مف طبلبِ  تـ اختيارُ 
 اً اختبار ، ولتحقيؽ أىداِؼ الدراسة استخدـ الباحُث وضابطةٍ  تجريبيةٍ  يا إلى مجموعتيفِ وتـ تقسيمُ  ًا،طالب

بعدًيا عمى  قبمًيا و األدوات ـ تطبيؽوت المفاىيـ العممية، نحوَ  لبلتجاه اً ومقياس ،التصورات البديمةِ  لتشخيصِ 
  .الضابطةو  التجريبية فمجموعتيال

والقوة لدى الطبلب  البديمة لمفاىيـ الحركةِ  العديد مف التصوراتِ  وجودِ : رت النتائج عفوقد أسفَ 
ذات داللة إحصائية  فروؽٍ  وجودِ %، و 90 ر مفإلى أكث تصؿُ  كبيرةٍ  بعضيا بنسبةٍ  وشيوعِ ، البحث عينةِ 
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يـ الطبلب في المجموعة التجريبية ومتوسط درجات أقرانِ  بيف متوسط درجات (α≤ 0.05)ى عند مستو 
طبلب المجموعة  لصالحِ  ، وفي مقياِس االتجاهالبديمةِ  اختبار التصوراتِ  في المجموعة الضابطة في

 التجريبية.
 :(2009دراسة ضيير) .5

التصورات البديمة  في عبلجِ  التوليدي   استخداـ استراتيجية التعمـِ  أثرِ  الدراسة إلى معرفةِ  دفت ىذهىَ 
( طالبًا مف 72)الدراسة مف  تكونت عينةُ ، لبعض المفاىيـ الرياضية لدى طبلب الصؼ الثامف األساسي

 قبمي   تـ تطبيؽٌ د وق ،إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة مجموعتيفِ  سموا إلى، قُ الثامفِ  الصؼ   طبلبِ 
 ست المجموعةُ رِ البديمة لممفاىيـ الرياضية عمى المجموعتيف، وبعدىا دُ  التصوراتِ  الختبار تشخيصِ 
  العادية التقميدية. والمجموعة الضابطة األخرى بالطريقةِ  ،استراتيجية التعمـ التوليدي التجريبية باستخداـ

لدى الطبلب الرياضية مفاىيـ بعض الالبديمة ل اتِ العديد مف التصور  وجودِ وقد أسفرت النتائُج عف 
بيف  (α≤ 0.05)ىذات داللة إحصائية عند مستو  فروؽٍ  وجودِ بعضيا بنسبٍة كبيرٍة، و  وشيوعِ ، عينة البحث

 في الضابطةِ  أقرانيـ في المجموعةِ  ومتوسط درجاتِ  ،التجريبيةِ  في المجموعةِ  الطبلبِ  متوسط درجاتِ 
 .لصالح طبلب المجموعة التجريبية البديمةِ  اختبار التصوراتِ 

 :(2006دراسة الشطناكم كالعبيدم ) .6

)بايبي، الياءات  نموذجيف لمتعّمـ البنائي التدريس وفؽَ  إلى تقصي أثرِ  ىدفت ىذه الدراسةُ   
مف  وتكونت العينةُ  اضيات مقارنة بالطريقة التقميدية،الري في تحصيؿ طبلب الصؼ التاسع في الخمس(

 رستا وفؽَ تجريبيتيف دُ  يا عشوائيًا عمى مجموعتيفِ تـ تخصيصُ  عبٍ شُ  ثبلثِ  وزعيف عمىمُ  طبلبٍ  (105)
اختبار تحصيمي ُطِبَؽ  تـ بناءُ التقميدية، وقد  رست وفؽ الطريقةِ دُ  ضابطة النموذجيف البنائييف، ومجموعةٍ 

 الدراسة.  قبؿ إجراء التجربة وبعدىا عمى مجموعات

في تحصيؿ طبلب الصؼ التاسع إحصائيٍة ذات داللة  فروؽٍ  وجودِ عف: ُُ  النتائج أسفرت وقد  
 ذات داللة وعدـ وجود فروؽٍ ، لطريقة التدريس لصالح المجموعتيف التجريبيتيف عزىفي الرياضيات تُ 

 فروؽٍ  عدـ وجودِ  ينت النتائجُ وبَ  التاسع في الخوارزميات الرياضية، طبلب الصؼ في تحصيؿِ   إحصائية
عزى لطريقة بيف متوسطات أداء طبلب المجموعتيف التجريبيتيف في االختبار يُ  ذات داللة إحصائية

الطبلب في  أثرىما في تحصيؿِ  النموذجيف البنائييف عف بعضيما في مما يعني عدـ اختبلؼِ يس؛ التدر 
 .الرياضيات
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 :(Marek and Menthnen,1991دراسة ماريؾ كمنثف) .7

اتجاىات المعمميف  دورة التعمـ في تعديؿِ  استخدمت طريقةَ  عمؿٍ  فاعمية ورشةلمعرفة  ىدفت دراستوُ 
معممًا ومعممة تـ تقسيميـ بالتساوي  50مف  الدراسةِ  عينةُ  تكونتالتدريسية، و  بعض المفاىيـ وتوضيحِ 

 في التدريسِ  طريقة دورة التعمـِ  عمى استخداـِ  التدريبي، ودربت التحقت بالبرنامجِ  تجريبيةً  تيف؛مجموعل
 في األداءِ  دوث تغيراتٍ حُ  الدراسةِ  العادية، وقد كشفت نتائجُ  الصفي، ومجموعة ضابطة درست بالطريقةِ 

ذلؾ عمى طمبة  بأفراد المجموعة الضابطة، كما انعكَس  مقارنةً  التجريبيةِ  المجموعة لدى أفرادِ  التدريسي  
 بالنسبة لتفكيرىـ.ممحوظ ٌ  ظير لدييـ تطورٌ  حيثُ  ،التجريبيةِ  المجموعة

 التعقيبي عمى دراسات المحكر األكؿ:
 بالنسبة لألىداؼ:

دراسة أثر نماذج واستراتيجيات مختمفة لمنظرية  اتفقت الدراساُت السابقة في ىدِؼ الدراسة، وىو -
ودراسة عفانة وأبو (،2011فة كالرياضيات في دراسة سالـ)تمالبنائية عمى المفاىيـ في مباحث مخ

ودراسة (2011(، وفي مادة العموـ كدراسة األسمر)2009ودراسة ضيير) (2011مموح )
 (.2013األغا)

( استخدمت نموذجيِف في دراستيا، ىما الياءات 2006بينما نجُد دراسة الشطناوي والعبيدي) -
 الخمسة ونموذج بايبي.

 البنائية.( استخدمت فاعميَة ورشة عمٍؿ قائـٍ عمى النظرية 1991أما دراسة ماريؾ ومنثف) -

بذلؾ تختمُؼ الدراسة الحالية عف الدراسات في أنيا تقيُس أثر نموذج دانياؿ عمى متغيٍر جديٍد،  -
 وىو التواصؿ الرياضي.

 بالنسبة ألدكات الدراسة:
تبعًا لميدؼ مف الدراسة، ولكف  جميع الدراسات اتفقت في إعداد  تنوعت األدوات المستخدمة  -

الشطناوي  (،2009( ودراسة ضيير)2011) فنجد دراسة سالـ اختبار تحصيمي، باإلضافة
 (، استخدمت اختبارًا تحصيميًا كأداة لدراستيا.2006) والعبيدي

 ( استخدمت اختبارًا تحصيميًا، واختبارًا لميارات التفكير الناقد.2013بينما نجد دراسة األغا) -
 مفاىيـ ومقياس اتجاه.(، استخدمت اختبارًا تحصيميًا لم2011)كما نجد دراسة األسمر -
 ( استخدمت اختبارًا تحصيمًي و استبانة.1991وأخيرًا تجد دراسة ماريؾ ومنثف) -
أما الدراسة الحالية فقد استخدمت أداتيف لتحقيؽ أىداؼ الدراسِة، وىما اختباُر المفاىيـ الرياضية  -

 واختبار التواصؿ الرياضي.
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 لعينة الدراسة: بالنسبةً 

 أو الطالبات  الطبلب اتخاذِ  اتفقت معظـ الدراسات في الدراسة بتنوع أىدافيا، تنوعت عينةُ  -
( ودراسة 2011سالـ) حؿ دراسيٍة مختمفٍة كعينٍة لدراستيا، مثؿ: المرحمة الثانوية كدراسةرامب

 (.    2012(، والمرحمة اإلعدادية كدراسة األغا)2006الشطناوي والعبيدي) (،2009ضيير)
 ( في اختيار المعمميف عينة ليا باإلضافة لمطبلب.1991)مارؾ ومنثفاسة در  بينما تتميزُ  -
وبذلؾ تتفؽ الدراسُة الحالية مع معظـ الدراسات في اختياِر الطالبات عينة ليا، واتفقت مع دراسة  -

 ( في تناوليا لمصؼ السابع كعينة لمدراسة.2011)عفانة وأبو مموح
 بالنسبة لمنيج الدراسة:

الدراساِت في ىذا المحوِر المنيَج التجريبي؛ ألنيا تبحُث أثَر استخداـِ نماذج استخدمت معظـُ  -
 ،(2009) ( ودراسة ضيير2011واستراتيجيات بنائية عمى متغيراٍت ُمتنوعة، كدراسة األسمر)

 (.2006ودراسة الشطناوي والعبيدي)
 ( اتبعت المنيَج الوصفي والمنيج التجريبي.2011)كما نجُد دراسة سالـ -
 وبذلؾ تتفُؽ الدراسة الحالية مع معظـِ الدراسات التي اتبعت المنيج التجريبي. -

 بالنسبة لمنتائج :
 مما يعني وجود فروؽٍ  ؛الدراسات السابقة عمى فاعمية النماذج واالستراتيجيات البنائية اتفقت جميعُ  -

 وفي معظـ الدراسات. ،حصائية لصالح المجموعة التجريببةذات داللة إ

 لثاني: دراسات تناكلت أنمكذج دانياؿ المحكر ا

 :(2012) دراسة نزاؿ .1

ىدفت الدراسُة إلى معرفة أثر استعماِؿ أنموذج دانياؿ التعميمي في تنميِة التفكير التاريخي عند 
، وتكونت عينُة الدراسِة التابعة مف  طالبات الصؼ الرابع األدبي ببغداد، استخدـ الباحُث المنيَج التجريبي 

طالبًة ُقسمت بالتساوي لمجموعتيف تجريبية وضابطة، ولتحقيِؽ أىداؼ الدراسة َصمـ الباحُث اختباَر  60
 التفكير الرياضي كأداة لمدراسِة تـ تطبيقيا قبميًا وبعديًا.

وقد أسفرت النتائًج عف تفوِؽ طالبات المجموعة التجريبية المواتي درسف أنموذج دانياؿ عمى 
 طة المواتي درسف بالطريقة التقميدية في القياس البعدي الختباِر التفكير الرياضي. طالبات المجموعة الضاب
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 :(2011دراسة الجباكم ) .2

نحو المادة لدى طالبات معيد  واالتجاهِ  أنموذج دانياؿ في التحصيؿِ  ثرِ أإلى معرفة  ىدفت الدراسةُ 
 ،التصميـ التجريبي   اختارت الباحثةُ وقد  المعممات الصباحي/الصؼ الخامس/قسـ عموـ ورياضيات، إعداد
ولتحقيِؽ أىداِؼ الدراسة و ضابطة، تجريبية  موزعة عمى مجموعتيفطالبة  56 كونت عينُة الدراسة مفوت

  .اوبعديً  دوات قبمياً ، وطبقت األالمادةِ  نحو لبلتجاهِ  ، ومقياساً تحصيمياً  اختباراً استخدمت الباحثة 

 داللة إحصائية في اختبارِ  اتؽ ذو فر  أسفرت النتائُج عف وجودِ  وبعد معالجة البيانات إحصائياً 
 وفي مقياس االتجاه في التطبيؽ البعدي ولصالح المجموعة التجريبية. ،التحصيؿ النيائي  

 :(2010دراسة الغريباكم) .3

المفاىيـ الببلغية لدى طالبات  كتسابِ انموذجي دانياؿ ودرايفر في أثر أ معرؼإلى  ىدفت الدراسةُ 
 106 الدراسة مف عينةُ  تكونت عدادية ببغداد، وقداإلزور دبي في مدرسة خولة بنت األالصؼ الخامس األ

 ولتحقيِؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحُث  تجريبيتيف وضابطة، موزعًة عمى ثبلث مجموعات:طالبة 
 طبيقو قبميًا وبعديًا.تـ تكتساب المفاىيـ الببلغية ا اختبارًا لقياسِ 

األولى التي درست الببلغة والتطبيؽ  طالبات المجموعة التجريبيةِ  مت الدراسة إلى تفوؽِ توصّ 
في اكتساب نموذج دانياؿ عمى طالبات المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية عماؿ أباست

درست الببلغة والتطبيؽ باستعماؿ تفوؽ طالبات المجموعة التجريبية الثانية التي المفاىيـ الببلغية، و 
لتي درست بالطريقة التقميدية في اكتساب المفاىيـ ا الضابطةِ  نموذج درايفر عمى طالبات المجموعةِ أ

ذج دانياؿ نمو درست الببلغة باستعماؿ أالمجموعة التجريبية األولى التي  طالباتِ  . وأخيرًا تفوؽُ الببلغية
 .أنموذج درايفر في اكتساب المفاىيـ الببلغيةالمجموعة الثانية التي درست باستعماؿ  عمى طالباتِ 

 :(2008)دراسة الساعدم .4

لى التعرؼ عمى أثر استخداـ أنموذجي دانياؿ وكموزماير التعميمييف في اكتساب ىدفت الدراسة إ   
د استخدـ الباحُث المنيج التجريبي، وق ،المرحمة المتوسطةلمادة لدى طمبة مفاىيـ األحياء واالتجاه نحو ا

، واحدة تجريبية لمصؼ الثاني المتوسط اختيرت عشوائياً  شعبٍ  مف ثبلثِ  طالباً 108وتكونت عينة الدراسة 
 36وثالثة مجموعة ضابطة بواقع  ،نموذج كموسمايربتجريبية ثانية درست و  موذج دانياؿ،بأنلى درست أو 

األدوات قبميا ، وطبقت ، ومقياس اتجاه لممفاىيـ تحصيمي   الدراسة مف اختبارٍ  أدواتُ  تكونت، و طالباً 
 ًا.وبعدي

بيف متوسط درجات المجموعة التجريبية التي  حصائياً عف وجود فروؽ دالة إ النتائجُ وقد أسفرت 
 في مقياسِ و  التجريبية في اختبار المفاىيـِ  وبيف المجموعة الضابطة لصالحِ  ،دانياؿبأنموذج درست 

بيف متوسط درجات المجموعة التجريبية التي  حصائياً وجود فروؽ دالة إ االتجاه لصالح التجريبية، أيضاً 
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وبيف المجموعة الضابطة لصالح التجريبية في اختبار المفاىيـ وفي مقياس  ،كموسماير بنموذج درست
 االتجاه لصالح التجريبية. 

 : (2007دراسة راجي ) .5

 المفاىيـِ  نموذجي دانياؿ ومكارثي التعميميف في اكتسابِ أ استخداـِ أثِر  معرفةِ  ىىدفت الدراسة إل
، مف  طالبةً  79مف  تكونت عينُة الدراسة المنيج التجريبي،  واستخدـ الباحثِ  واالتجاه نحو مادة العمـو

المجموعُة األولى ، درست مجموعاتٍ  ى ثبلثِ إل مت عشوائياً س  قُ  الخامس االبتدائي في مادة العموـِ  تمميذاتِ 
 يدية.ضابطة( بالطريقة التقم)ودرست المجموعة الثالثة ،نموذج مكارثيأنموذج دانياؿ، والثانية وفؽ وفؽ أ

العمـو الثانية في اكتساب المفاىيـ واالتجاه نحو مادة  تبلميذ المجموعةِ  تفوؽِ  وقد أسفرت النتائُج عف  
المجموعة  ولى عمى تبلميذِ تفو ؽ تبلميُذ المجموعة األ لثة، كماولى والثاف األضعمى تبلميذ المجموعتي

 في ىاتيف المجموعتيف.  نحو المادةِ  في االتجاهِ  الثالثة في اكتساب المفاىيـ، بينما لـ يظير ىذا التفوؽُ 

 تعقيبه عمى دراسات المحكر الثاني:
 بالنسبة لألىداؼ:

، مثؿ: مختمفةٍ  دانياؿ عمى متغيراتٍ لى معرفة أثر استخداـ أنموذج لدراسات إىدفت معظـ ا -
( ودراسة 2008الساعدي)(ودراسة 2011كدراسة الجباوي) ،يؿ المفاىيـ واالتجاه نحو المادةتحص
(، والتفكير التاريخي كدراسة 2010يباوي)ر واكتساب المفاىيـ الببلغية كدراسة الغ ،(2007راجي)
 (.2012نزاؿ)

( 2008، ودراسة الساعدي)وذجي دانياؿ ودرايفر( نم2010وي )بينما استخدمت دراسة الغريبا -
( استخدمت نموذجي دانياؿ 2007استخدمت نموذجي دانياؿ وكموزماير، أما دراسة راجي)

 ومكارثي.

التعرؼ عمى أثِر استخداـ أنموذج دانياؿ في تنمية المفاىيـِ  لىيدفت إسة الحالية فاأما الدر 
  الرياضيِة، ومياراِت التواصؿ  الرياضي لدى طالبات الصؼ السابع األساسي بغزة.

 بالنسبة لمعينة المختارة:
 بتدائيةالمرحمة اال اختار طبلبَ  سة مف طمبة المدارس، البعُض االدر  سات اختارت عينةَ ادر جميع ال -
كما اختارت (، 2010(، نزاؿ)2007راجي) (،2010) الغريباوي (،2011) الجباوي ة كؿ مفساكدر 
 (. 2008) الساعديسة اعدادية كدر طبلب المرحمة اإل ساتٌ ادر 

 .راسة طالبات الصؼ السابع األساسيأما الدراسُة الحالية اختارت عينة الد -
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 بالنسبة ألدكات الدراسة:

 سة:اا الدر يت التي تناولتاالمستخدمة وذلؾ تبعًا لممتغير سة االدر  تنوعت أدواتُ 
معظـ الدراساِت استخدمت اختبارًا لقياِس مدى اكتساب المفاىيـ الرياضية، ومقياس اتجاه نحو  -

 (.  2007)، ودراسة راجي (2008)( ، دراسةالساعدي2011المادة كدراسة الجباوي)
 اختبارًا لتحصيؿ المفاىيـ الببلغية.( 2010بينما استخدمت دراسة الغريباوي ) -
 .(2010)كما استخدمت دراسات أخرى اختبار لمتفكير كدراسة نزاؿ -
 اختبارٍ  عمى األولى األداةُ  ،اشتممتسةِ امف أىداؼ الدر  الحالية فقد استخدمت أداتيف لمتحقؽِ  سةُ اأما الدر   

المجموعات  ميارات التواصِؿ الرياضي في وحدةلقياِس اختبار الرياضية، واألداة الثانية  ممفاىيـل تحصيمي  
 والعمميات عمييا.

 :بالنسبة لمنيج الدراسة
عمى نتائج دراستيا، وقد اتبعت  التجريبي في الحصوؿِ  الدراسات السابقة استخدمت المنيجَ  جميعُ  -

 أيضًا.الحالية المنيج التجريبي  الدراسةُ 

 بالنسبة لمنتائج:
في ىذا المحور عمى فاعمية استخداـ أنموذج دانياؿ التعميمي  السابقة اتفقت جميع الدراساتِ  -

 دوات الدراسة لصالح المجموعة التجريبية.في نتائج أ كما ظيرت ،المعرفي

 المحكر الثالث: دراسات تناكلت المفاىيـ الرياضية

 :(2011) دراسة الحجيمي .1

 التعمـ المتمركزِ  تيجيةاتدريس المفاىيـ الرياضية باستخداـ استر  لمتعرؼ عمى أثرِ  سةُ اىدفت الدر   
بكمية المستجديف بقسـ الرياضيات  عمى التحصيؿ واالتجاه نحو الرياضيات لدى الطبلب حوؿ المشكمةِ 

ـ إلى يتـ تقسيم ،طالبًا مستجدًا بالقسـِ  (62) سة مفاوتكونت عينة الدر  المعمميف بالمدينة المنورة،
اختبار  :سةاالدر  تـ تطبيؽ أداتي دقو  طالبًا لكؿ مجموعة،31 ع بواقتجريبية وضابطة  مجموعتيفِ 

ا تـ التوصؿ يجمع البيانات وتحميم وبعد ة وبعدىا،بؿ التجربقو الرياضيات التحصيؿ ومقياس االتجاه نح
ختبار ية والضابطة في االبيف متوسطي درجات المجموعتيف التجريب فروؽ ذات داللة إحصائية لوجودِ 

المجموعة  االتجاه نحو الرياضيات لصالح طبلبِ  وكذلؾ في مقياسِ  ،المختمفة بأبعاده التحصيمي
المتمركز  تيجية التعمـراالمفاىيـ الرياضية باستخداـ است حجـ تأثر تدريسِ  كما أكدت النتائجُ ، التجريبيةِ 

 .اً حوؿ المشكمة عمى التحصيؿ واالتجاه نحو الرياضيات كاف كبير 
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 :(2010) دراسة  الدكيرم .2

المفاىيـ البديمة  لى التعرؼ عمى أثر استخداـ برنامج تعميمي محوسب في تغييراسة إىدفت الدر   
سة مف شعبتيف اوتكونت عينة الدر ثامف األساسي في موضوع المعادالت، لدى المتعمميف في الصؼ ال

طالبًا، تـ ( 38) د العينةاد بمغ أفر وقديًا، صق اً اختيار  سيتيف مف إحدى المدارس الحكومية تـ اختيارىماادر 
درست موضوع المعادالت بالطريقة التقميدية، وتجريبية درست الموضوع  ـ إلى مجموعتيف: ضابطةيتقسيم

والبرنامج  المعرفة المفاىيمية، سة اختبارافي ىذه الدر  التعميمي المحوسب، واستخدـ الباحثُ  نفسو بالبرنامج
المفاىيـ  سة أف شيوعَ االدر  تغيير المفاىيـ البديمة عند المتعمميف، وبينت نتائجُ التعميمي المحوسب في 

ا في المجموعة التي يالتقميدية كانت أعمى من البديمة بيف المتعمميف في المجموعة التي درست وفقًا لمطريقة
متعمميف مف ذوي كما أف نسبة شيوع المفاىيـ البديمة بيف ال الحاسوب، ا باستخداـيدرست الموضوعات نفس

 ـ مف المتعمميف مفينِ قراشيوع المفاىيـ البديمة بيف أ ا نسبةُ يتمي ؿُ األقبعد التدريس كانت  التحصيؿ المرتفع
 ذوي التحصيؿ المتوسط، ثـ تمؾ الخاصة بذوي التحصيؿ المنخفض.

 :(2010) دراسة محمد كعبيدات .3

تحصيؿ بعض المفاىيـ  في أثر استخداـ األلعاب التربوية المحوسبةِ  إلى استقصاءِ  سةُ اىدفت الدر   
 (60) سة مفاد تكونت عينة الدر وق التقميدية، الرياضية لتبلميذ الصؼ الثالث األساسي مقارنة بالطريقة

تجريبية وضابطة درست وحدات الضرب والقسمة والكسور.  س موا إلى أربع مجموعاتقطالبًا وطالبة 
 لقياس التحصيؿ المباشر ؛الرياضياتِ  في الوحدات المذكورة مف مبحث اً تحصيميًا حثاف اختبار ر الباوطو  

 والمؤجؿ. 

عزى إلى تُ  ،والمؤجؿِ  دالة إحصائيًا في التحصيؿ المباشرِ  فروؽٍ  سة إلى وجودِ اوأشارت نتائج الدر   
 إحصائيًا في التحصيؿ المباشرِ  داؿ   التجريبية، وعدـ وجود فرؽٍ  التدريس لصالح المجموعةِ  طريقةِ 

 بيف الطريقة والجنس. والتفاعؿِ  عزى لمجنسِ تُ  ،والمؤجؿِ 
 :(2009) دراسة  لكا .4

 ،المفاىيـ الرياضيةِ  استخداـ استراتيجية دينز في اكتسابِ  ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثرِ    
النقب األساسية  باختيار مدرسةِ  وقاـ الباحثُ  طبلب الصؼ السادس األساسي بغزة، واالحتفاظ بيا لدى

ُموزعة  ،األساسي   طالبًا مف طبلب الصؼ السادسِ  90الدراسة مف  قصدية، وتكونت عينةُ  لمبنيف بطريقةٍ 
 يًا الكتساب المفاىيـ الرياضية .تحصيم اختباراً  الباحثُ  وأعد   عمى مجموعتيف تجريبية وضابطة،

ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات الطبلب في  فروؽٍ  وجودِ  فالدراسة ع نتائجُ  وقد أسفرت  
، وال رياضية لصالح المجموعة التجريبيةالضابطة في اكتساب المفاىيـ ال المجموعة التجريبية والمجموعةِ 

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات الطبلب منخفضي التحصيؿ في المجموعة التجريبية 
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المجموعة الضابطة في اختبار المفاىيـ الرياضية لصالح المجموعة ومتوسط درجات أقرانيـ في 
 التجريبية.

 :(2009) دراسة  مداح .5

عمى أثر استخداـ التعمـ النشط في تحصيؿ بعض المفاىيـ  إلى التعرؼِ  ىدفت الدراسةُ    
وتكونت  ،البتدائي بمدينة مكة المكرمةواالتجاه نحو الرياضيات لدى طالبات الصؼ الخامس ا ،اليندسيةِ 

مكة المكرمة مف مدرستيف طالبة مف طالبات الصؼ الخامس االبتدائي بمدينة  60الدراسة مف  عينةُ 
ؿ ، ومث  طالبة 30ىما المجموعة التجريبية ؿ أحد، مث   عشوائياً  ، اختير منيما فصميف اختياراً مختمفتيف

اختبار المفاىيـ  استخدمت الباحثةُ ولتحقيِؽ أىداؼ الدراسة  ،طالباً  30اآلخر المجموعة الضابطة 
 االتجاه نحو الرياضيات طبقا قبميًا و بعديًا.  مقياَس و  ،اليندسيةِ 

فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات المجموعة  الدراسة عف وجودِ  وقد أسفرت نتائجُ   
 ،فاىيـ اليندسيةالتجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار تحصيؿ الم

 ولمقياس االتجاه نحو الرياضيات لدى طالبات الصؼ الخامس االبتدائي لصالح المجموعة التجريبية.
 :(Perry  &Mousley 2009 ,دراسة مكسمي ك برم ) .6

مف  بؿ المدرسة مف خبلؿ مجموعةق المفاىيـ الرياضية ألطفاؿ ما سة إلى تطويرِ اىدفت الدر 
وح أعمارىـ اتتر  مف أطفاؿٍ  سةِ اوتكونت عينة الدر تعزز تنمية المفاىيـ الرياضية،  األنشطة التفاعمية التي

 ،بنيو ساوث اليـ والريؼاألقمدرسة مف  (64) ؿأخذت عينة ممثمة  حيثُ  ،سنوات (4-8)بيف 
األسئمة المركبة،  مف احتوت عمى مجموعةٍ  البيانات مقابمةً  مت لجمعِ وفكتوريا. واستخدَ  ،نبلندكويبو 

األطفاؿ الصغار، وجمع بيانات  إلى تسجيبلت الفيديو لتوضيح جوانب التفكير الرياضي وتنمية افةِ باإلض
 العينة.عف المشاركيف في  مسوحاتٍ  و

ف عمى تعمـ المفاىيـ الرياضية وذلؾ مف خبلؿ نادرو  سة إلى أف األطفاؿَ ات نتائج الدر دل  وقد 
 ويمكف تنمية المفاىيـ الرياضية في ،مبكرةٍ  المفاىيـ الرياضية في سف   في تعمـِ  إىماؿٌ  وأنو يوجدُ  المعب،

 سنوات. 4حؿ أبكر بكثير مف سف امر 

 :(2008) صكالحة كاإلماـ دراسة .7

ية المفاىيـ الرياض ةتنميي فر المباشدريس التتيجية اتر اسة فاعميى عم رؼِ التعى إلة اسدفت الدر ى
بع اطالبًا وطالبة مف الصؼ الر ( 20) فمسة اوتكونت عينة الدر  لدى تبلميذ غرؼ المصادر في األردف،

ذكور الة مدرسف مذ تبلمي (10)اراختيـ ت دقيات، و الرياضي فـ تعم عوباتٌ صـ يديلذيف الي، األساس
رى واألخة تجريبيداىما إحوعتيف مجمى إلوائيًا عشـ يوزيعت ـتد وق ،ثاإلناة مدرسف مت طالبا (10)و

دريس تؿ قبذ التبلمييؿ تحصس قيادؼ يية بالرياضىيـ المفار اختبا دادِ بإعث الباحـ وقابطة. ضا
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ئج نتات ودلر. المباشدريس التة بطريقـ تدريسيد وبع ،رِ المباشدريس التتيجية ار است تخداـباسيات الرياض
اختبار  ىعمابطة والضة التجريبيوعتيف المجمذ تبلمييف أداء بئية إحصاة لروؽ ذات دالفود اسة وجر الد

 المفاىيـ الرياضية لصالح المجموعة التجريبية.
 :(2007) دراسة محمد .8

تنمية المفاىيـ  تيجيات الذكاءات المتعددة فيافاعمية استخداـ استر  سةِ اة إلى در اسىدفت الدر   
طفبًل مف الذكور  (76)عمى سةاالدر  واشتممت عينةُ  لرياضية والتفكير االبتكاري لدى أطفاؿ الروضة،ا

مف مدرسة  (وريور إلى ست سنوات وأربعة شيش خمسة سنيف وخمسة)وح أعمارىـ مف اواإلناث ممف تتر 
بًا لطا 42األطفاؿ إلى مجموعتيف إحداىما تجريبية  سمت الباحثةُ وق السبلـ لغات إدارة الزيتوف التعميمية،

س التفكير االبتكاري في الرياضيات واختبار ت الباحثة مقياوأعد   ،طالبًا وطالبة 45 وضابطة ،وطالبة
 .المفاىيـ الرياضية 

 ألطفاؿِ  الرياضيةِ  المفاىيـِ  وجد فروؽ دالة إحصائيًا في تنميةِ أنو تُ  سةِ االدر  رت نتائجُ يوأظ  
 ،المتعددة تيجية الذكاءاتااستر  المفاىيـ الرياضية باستخداـِ  أنشطةِ  بؿ وبعد تطبيؽِ قالتجريبية  المجموعة

ت التفكير اار يفي م التجريبيةِ  المجموعةِ  أطفاؿِ  بيف درجاتِ  ذات داللة إحصائيةٍ  فروؽٍ  لى وجودِ ا  و 
 المتعددة.تيجيات الذكاءات ِ ار است باستخداـ الرياضيةِ  المفاىيـِ  أنشطةِ  بؿ وبعد تطبيؽِ قاالبتكاري 

 :(2007) دراسة الخزندار .9

 التجريدي   التفكيرِ  بمستوى توِ وعبلقالرياضية  المفاىيـِ  مستوى تحصيؿِ  إلى تحديدِ  سةُ اىدفت الدر   
 العاشرِ  الصؼ   مف طالباتِ  عمى عينةٍ  سةاالدر  تصرت عينةُ واقة، العاشر األساسي بغز  الصؼِ  لدى طمبةِ 
 في الرياضيات، التحصيؿِ  اختبارَ  واستخدمت الباحثةُ  ،طالبةً  (86)ياوامقبمنطقة شماؿ غزة  األساسي  
 التجريدي في الرياضيات. التفكيرِ  واختبارَ 

 ةٍ عبلق التجريدي لدى الطمبة، وكذلؾ وجودُ  ِت ادر قُ  في ضعؼٍ  سة إلى وجودِ االدر  ت نتائجُ ودل   
 .في الرياضيات التجريدي والتحصيؿِ  بيف مستوى التفكيرِ  موجبة ذات داللة إحصائية ارتباطيةٍ 

 :(2007) دراسة الزغبي .10

 ؛المتعددِ  الذكاءاتِ  عمى نظرية ائمةٍ ق تيجية تدريسِ افعالية استخداـ استر  سةِ اإلى در  سةُ اىدفت الدر 
، عميـ األساسيالحمقة األولى مف الت بعض المفاىيـ الرياضية في ىندسة التحويبلت لدى تبلميذ لتنميةِ 

 ـ  د توق، وضابطةٍ  تجريبيةٍ  إلى مجموعتيفِ  مقسميفَ  طالبًا مف مدرستيف( 86)سة مفاالدر  وتكونت عينةُ 
عمى  ائمةٍ ق تيجيةٍ اىندسة التحويبلت وفقًا الستر  مف وحدةِ  لمتمكفِ  ؛بمي وبعديق تحصيمي   اختبارٍ  تنفيذُ 

 التدريس القائمة عمى نظريةِ  تيجيةِ ار است استخداـِ  سة فعاليةَ االدر  رت نتائجُ يأظ دوق ،الذكاءات المتعددة
 بعض المفاىيـ الرياضية. المتعددة في تنميةِ  الذكاءات
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 :(2007) دراسة جكدة .11

عمى تحصيؿ طمبة  اإلسبلمي بعض المفاىيـ الرياضية بالفكرِ  ءِ اإثر  أثرِ  إلى معرفةِ  سةُ اىدفت الدر 
 (92) سة مفاالدر  نحوىا. وتكونت عينةُ  ـيالصؼ العاشر األساسي بغزة في مادة الرياضيات واتجاىات

في كؿ مدرسة.  واحدٍ  فصؿٍ  عِ بواقرفح  بمدينةِ مف مدرستيف  ،مف الصؼ العاشر األساسي   طالبًا وطالبةً 
 و ،سةِ ابميًا عمى عينة الدر ق تطبيقاً  ثُـ ،لبلتجاه نحو الرياضيات اً ومقياس ًا،تحصيمي اً اختبار  الباحثُ  وصمـَ 
 في كؿ مف المدرستيف. بعد تطبيؽ المادة المثارةِ  بعدياً 

واإلناث في  العينة مف الذكورِ  دِ اعمى أفر  ئيةِ اثر إللممادة ا كبيرٍ  ثرٍ أ سة إلى وجودِ االدر  ودلت نتائجُ 
 ًا فيفروقأف ىناؾ  الباحثُ  لمتغير الجنس فقد وجدَ  ـ نحوىا، وبالنسبةِ يواتجاىات ـ لمرياضياتيتحصيم

تعزى لمتغير  في االتجاه نحو الرياضيات ةٌ يدالل الذكور، وليس ىناؾ فروؽٌ  البعدي لصالحِ  التحصيؿِ 
 الجنس.

 :(2007) سميمافة دراس .12

لدى  الرياضيةِ  المفاىيـ بعضِ  المعب واألنشطة في إكسابِ  فعالية برنامجِ  سة إلى معرفةِ االدر  ىدفتُ 
( طفبًل مف أطفاؿ الروضة، 24)سة مفاوتكونت عينة الدر  ،لروضة العادييف والمعانيف سمعياً أطفاؿ ا

ـ يازيؽ، وتـ تقسيمُ بالزق "األمؿ"ومدرسة  "المؤمنيفأـ " مف روضةِ  سنواتٍ ( 5-6)أعمارىـ ما بيف وحُ اتر ت
 واختبارَ  ،بالطفؿ مف إعداد الباحثة خاصةٍ  بياناتٍ  الباحثة استمارةَ  إلى مجموعتيف متساويتيف. واستخدمت

 العزيز عبد تصادي إعدادُ االقالمستوى االجتماعي  ومقياَس  ،جودانؼ ىاريس إعداد الذكاء المصور
إعداد  الرياضية لدى أطفاؿ الروضة العادييف والمعانيف سمعياً  المفاىيـِ  إكساب بعضِ  ومقياَس  ،الشخص
 الباحثة. 

بيف متوسطي درجات المجموعة  إحصائيةٍ  ذات داللةٍ  فروؽٍ  وجودِ  سة إلىاالدر  ودلت نتائجُ 
الرياضية لدى  والمجموعة الضابطة في القياس البعدي عمى مقياس إكساب بعض المفاىيـ التجريبية
 إحصائيةٍ  ذات داللةٍ  فروؽٍ  وجودِ و ، التجريبية عانيف سمعيًا لصالح المجموعةادييف والمُ الع الروضةِ  أطفاؿِ 

في القياس القبمي والبعدي عمى مقياس إكساب بعض المفاىيـ  بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية
ذات  فروؽٍ عدـ وجود و ، والمعاقيف سمعيًا لصالح القياس البعديلدى أطفاؿ الروضة العادييف  الرياضية

التجريبية في القياس القبمي والتتبعي عمى مقياس إكساب  المجموعة داللة إحصائية بيف متوسطي درجاتِ 
 يف سمعيًا.والمعاقالرياضية لدى أطفاؿ الروضة العادييف  بعض المفاىيـ

 :(2003) دراسة عبد الدايـ .13

المجموعات لتبلميذ  مفاىيـ تيجيات تدريسِ ااستر  سة إلى تقصي الفعالية النسبية لبعضِ اىدفت الدر 
ميذ الصؼ األوؿ مف بيف تبل وطالبةً  اً طالب (108)سة مفاالدر  وتكونت عينةُ  ي،عدادالصؼ األوؿ اإل
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موزعيف بالتساوي عمى المجموعات التجريبية الثبلث، إذ  ،نشاص الرمؿ اإلعداديةأاإلعدادي بمدرسة 
تيجيات تدريس المفاىيـ الثبلث مف اطالبًا وطالبة. وتكونت استر  (36)تبلميذ كؿ مجموعة عددُ بمغ َ 
ال  -تعريؼ -مثاؿ تيجيةاواستر )تعريؼ -مثاؿ  ال -تيجية مثاؿامثاؿ واستر  ال -مثاؿ– تعريؼ تيجيةااستر 
  الثبلث.  عمى المجموعاتِ  بؽَ طُ  الرياضية لممفاىيـِ  تحصيمي   اختبارٍ  بإعدادِ  اـ الباحثُ ق. و  (مثاؿ

 سة عف:االدر  نتائجُ  وأسفرت

المفاىيـ الرياضية  المفاىيـ عمى تذكرِ  تيجية تدريسِ ار استإحصائية لمتغير  ذي داللةٍ  ال يوجد أثرٌ  .1
 المتضمنة بوحدة المجموعات.

 ،المفاىيـ الرياضيةِ  ـيف تيجيات في جانبِ ااالستر  فعاليةِ  مف حيثُ  ذات داللة إحصائيةٍ  فروؽٍ  وجودُ  .2
 -ال مثاؿ -مثاؿ)،  (مثاؿ ال–مثاؿ -تعريؼ )و (مثاؿ ال–تعريؼ -مثاؿ)فكانت عمى الترتيب

 (.تعريؼ

فكانت  ،تطبيؽ المفاىيـ تيجيات في جانباوجود فروؽ ذات داللة إحصائية مف حيث فعالية االستر   .3
 تعريؼ(. -ال مثاؿ -مثاؿ)، (مثاؿ ال -مثاؿ-تعريؼ) (،ال مثاؿ -تعريؼ -مثاؿ)عمى الترتيب 

  (:Mehyar, 2003) دراسة مييار .14

والقدرة  ،الرياضيةِ  لتنمية خمفية الطبلب عف المفاىيـِ  ؛مبتكرةٍ  سة إلى استخداـ أساليبٍ اىدفت الدر 
ىو معرفة ما إذا كاف  سةِ اىذه الدر  مف الرئيُس  عمى التعمـ واستخداـ المزيد مف التقنيات المتقدمة. والغرُض 

لممفاىيـ  الطبلبِ  في تعمـِ  ـُ يتس (وشبكة االنترنت المتعددةالوسائط )المبتكرة  التدريسِ  أساليبِ  استخداـُ 
 الباحثُ د جمع َ وق ،اليامدرسة تومبا الثانوية في استر  مف طبلبِ  سةِ االدر  د تكونت عينةُ وقالرياضية. 
 سة، فوجد أف أكثر مفامع عينة الدر  شخصيةً  جرى مقاببلتٍ أو  ،الرياضياتِ  في مبحِث  الطبلبِ  عبلماتِ 

أف الطبلب  وجد المبتكرةِ  األساليبِ  استخداـِ  وبعدَ  ،بحصص الرياضيات يتمتعوفَ  %مف الطبلبِ 73
% عف  15بزيادة  رضيةً مُ  الطبلب أصبحت الرياضيات، وأف عبلماتِ  بحصصِ  اىتماماً  أصبحوا أكثر

عممية تعمـ المفاىيـ  في تعزيزِ  فعالةٌ  وسيمةٌ  المتعددة الوسائطِ  أف استخداـَ  وذلؾ يثبتُ  ،السابقة السنواتِ 
 الرياضية.

 :(2003)حسف دراسة .15

عمى  الرياضيةِ  المفاىيـ في تدريسِ  نموذج دورة التعمـِ  استخداـِ  إلى تعرؼ أثرِ  سةُ اىدفت الدر 
 الباحثُ  ذاتخ .األوؿ الثانوي الرياضي لدى طبلب الصؼ التفكيرِ  وتنميةِ  ،وبقاء أثر التعمـِ  ،التحصيؿِ 

بمدرستي المشير  الثانوي بالصؼ األوؿِ  طالبًا وطالبةً  (76)سة مفاالدر  عينةُ  وتكونت، المنيج التجريبي
ـ إلى مجموعتيف: إحداىما يوتـ تقسيم والخياط الثانوية بنات بمدينة أسيوط، ،سماعيؿ الثانوية بنيفإأحمد 
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ولتحقيؽ أىداؼ ، طالبًا وطالبةً  (38)تكونت مف  ضابطةً  واألخرى ،طالبًا وطالبةً  (38)تجريبية تكونت مف
 التفكير. واختبار ،االختبار التحصيمي الباحثُ  الدراسة أعد  

في  المجموعة الضابطةِ  طبلبِ  عمى التجريبيةِ  المجموعةِ  طبلبِ  سة تفوؽَ االدر  رت نتائجُ يد أظوق
 وجودِ سة إلى االرياضي، كما أشارت نتائج الدر  التعمـ والقدرة عمى التفكير وبقاء أثر ،مف التحصيؿِ  كؿ  
 والتفكير الرياضي. بيف التحصيؿ وجبةٍ مُ  ارتباطيةٍ  ةٍ عبلق

 :(2000) دراسة أميف كركفائيؿ .16

بعض  لتنمية ؛نشطة المتكاممةِ عمى األ قائـٍ  عمى فعالية برنامجٍ  إلى التعرؼِ  سةُ اىدفت الدر   
قبؿ المدرسة، ما  طفاؿِ أ مف سة عينةً ار الدبؿ المدرسة. وشممت قالرياضية والموسيقية لطفؿ ما  المفاىيـ

نومية "وذلؾ في مدرسة  ،مف الروضةِ  الثاني والممتحقيف بالصؼ   ،سنوات (6-5)ىـ مف أعمارُ  وحُ اتر ت
في المفاىيـ  اً اختبار جودانؼ ىاريس لمذكاء، واختبار  الباحثاف بمحافظة القاىرة. وطبؽَ  "منشية البكري

 إلى تفوؽِ  سةِ االدر  ت نتائجُ . ودل  -ت الرياضيةاار يالمتحميؿ محتوى كتاب  - الرياضية والموسيقية، واستمارةَ 
 العينةِ  بيف الرياضيات والموسيقى، عمى المتكاممةِ  األنشطةِ  باستخداـِ  التي تعممت المفاىيـَ  التجريبيةِ  العينةِ 

 . الطريقة يذهالتي لـ تتمؽ تعميـ المفاىيـ ب الضابطةِ 
 التعقيب عمى دراسات المحكر الثالث:

 ىداؼ:بالنسبة لأل

 :سةاكدر  ،مختمفةٍ  تيجياتٍ االمفاىيـ الرياضية باستخداـ نماذج واستر  ى تنميةِ إلاسات الدر  ىدفت بعُض  -
(، 2007)جودة ،(2007)محمد  ،(2008) صوالحة واإلماـ ،(2009موسمي و بري )، (2009) مداح

  .(2000) أميف وروفائيؿ(، 2007)الزغبي (، (2007الخزندار

 عمى تعميـِ  والكمبيوترِ  عمى استخداـ البرمجياتِ  ائـٍ ق سة أثر برنامجٍ اسات إلى در االدر  ىدفت بعُض  -
 .(2010)محمد وعبيدات ، (2010) سة الدويرياالمفاىيـ الرياضية كدر 

المفاىيـ  دينز في اكتساب تيجيةِ اسة أثر استخداـ استر الى در إ (2009، لوا) سةاكما ىدفت در   -
 ا.يالرياضية واالحتفاظ ب

التعمـ المتمركز  تيجيةالمتعرؼ عمى أثر تدريس المفاىيـ الرياضية باستخداـ استر  دراسات أخرىىدفت  -
 ( ،ودراسة2011)سة الحجيميادر  :مثؿ ،واالتجاه نحو الرياضيات ،حوؿ المشكمة عمى التحصيؿ

 .(2009)مداح
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الرياضية عمى  المفاىيـ أثر استخداـ نموذج دورة التعمـ في تدريسِ  إلى تعرؼِ  األخرى ساتُ اىدفت الدر  -
 .(2003)سة حسفادر : مثؿ ،وبقاء أثر التعمـ وتنمية التفكير الرياضي ،التحصيؿِ 

وميارات  ،استخداـ نموذج دانياؿ في تنمية المفاىيـ الرياضيةِ لى إيدفت الحالية ف سةُ اأما الدر 
  التواصؿ الرياضي لدى طالبات الصؼ السابع األساسي بغزة.

 بالنسبة لمعينة المختارة:

 ( ،2011)الحجيمي سةادر  :مثؿ ، بؿ الخدمةقمف طبلب الجامعات المعمميف  عينتياسات اختارت ادر  -
 .(2007)الزغبي

سة ااختار طبلب المرحمة الثانوية كدر  سة مف طمبة المدارس، البعُض اسات أخرى اختارت عينة الدر ادر  -
اسات كما اختارت در  (2003)حسف ،(2003مييار) (،2007)الخزندار (،2010) الدويري كؿ مف

سة مف طمبة اسات أخرى عينة الدر اواختارت در (. 2003) سة عبد الدايـاعدادية كدر طبلب المرحمة اإل
صوالحة (، 2009)مداح(، (2009لوا  (،2010)محمد وعبيدات سةاالمرحمة االبتدائية كدر 

 .(2008)واإلماـ

أميف ، (2007)محمد :سة كؿ مفابؿ المدرسة كدر قسة مف أطفاؿ ما اسات أخرى اختارت عينة الدر ادر   -
 (.2009)موسمي و بري  ودراسة ،((2000 وروفائيؿ 
 ،األساسي السابع مصؼِ لاإلعدادية  المرحمةِ  سة مف طبلبِ االدر  عينةِ  سة الحالية فقد تـ اختيارُ ابالنسبة لمدر 

 (.(2003 عبد الدايـ دراسة وىذا يتفؽ مع

 بالنسبة ألدكات الدراسة:

 سة:اا الدر يت التي تناولتاوذلؾ تبعًا لممتغير  ،سة المستخدمةاالدر  تنوعت أدواتُ   

كدراسة  ،الدراسات استخدمت اختبارًا لقياس مدى اكتساب المفاىيـ الرياضية معظـُ  -
(، صوالحة 2009)(، مداح2009) ( ، لوا2010)محمد وعبيدات (، ودراسة2010)الدويري
 (2000)(، أميف وروفائيؿ2003)(، عبد الدايـ2007)( ، الزغبي2008)واإلماـ

 .(2011)دراسات أخرى استخدمت مقياس لبلتجاه كدراسة الحجيمي -
 الخزندار(، 2007)محمد :كما استخدمت دراسات أخرى اختبار لمتفكير كدراسة كؿ مف -

 .(2007) حسف (،2007)
 ،واالستبانات في جمع المعموماتِ  ،وبطاقات المبلحظة ،واستخدمت بعض الدراسات المقاببلت -

 (.2003، ومييار)2009)موسمي و بري )سة كؿ مف اكدر 
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مف  تكونت األداة األولى ،سةِ امف أىداؼ الدر  الحالية فقد استخدمت أداتيف لمتحقؽِ  سةُ اأما الدر 
فقرة مف  (30)تكوف مفوالعمميات عمييا  ،المجموعات الرياضية في وحدة ممفاىيـل تحصيمي   اختبارٍ 

 ،المجموعات والعمميات عمييا واألداة الثانية لقياس ميارات التواصؿ الرياضي في وحدة ،اختيار مف متعدد
 فقرة مف اختيار مف متعدد. (30)مف أيضاً  تكوفو 

 بالنسبة لمنيج الدراسة :
اتبعت  دوقـ، يستاعمى نتائج در  ج التجريبي في الحصوؿِ يالسابقة استخدـ المن ساتِ االدر  معظـُ 

 األساسي السابع الصؼِ  طالباتسة مف اتـ اختيار عينة الدر  حيثُ  ،التجريبي   جَ يالحالية المن سةُ االدر 
نموذج الباحث بتطبيؽ  تامق. عشوائي المجموعتيف التجريبية والضابطة بشكؿٍ  وتـ تعييفُ  ،صديةٍ قة بطريقٍ 
 نموذجِ  لمتعرؼ عمى أثرِ  ؛الضابطة بالطريقة العادية عمى المجموعة التجريبية، وتدريس المجموعة دانياؿ

 األساسي. السابعالصؼ  طالباتلدى  وميارات التواصؿ الرياضي ،الرياضيةِ  المفاىيـ دانياؿ في تنميةِ 
 بالنسبة لمنتائج:

 :مثؿ ،االستراتيجيات الحديثة عمى اكتساب المفاىيـ وتنميتيا قة تفوؽَ الساب الدراساِت  أظيرت معظـُ  -
 (،2008) صوالحة واإلماـ (،2007)د، محم(2009)(، مداح2009)لوا ،(2011)الحجيمي دراسة

 .2009)موسمي و بري ) (،2007) الزغبي(، 2007)الخزندار
 ،استخداـ البرمجيات والكمبيوتر في تعميـ المفاىيـ الرياضية سات فاعميةَ االدر  رت بعُض يكما أظ -
 .(2010)محمد وعبيدات( ، 2010) الدويري: سةاكدر 

 الػمػحكر الرابع : دراسات تناكلت التكاصؿ الرياضي

 : (2011دراسة المشيخي ) .1

 إلى معرفة فاعمية برنامج تدريبي مقترح في تنمية ميارات معممات الرياضيات في ىدفت الدراسةُ 
 ولتحقيؽ ىذا اليدؼ استخدمت الباحثةُ  ،المتوسطة والثانوية بمدينة تبوؾ التواصؿ الرياضي بالمرحمتيف

 الرياضيات بالمرحمتيف المتوسطة والثانوية بمدينة تبوؾ. مف معممات معممةً  30مفمكونة  عينةً 
،الكتابة، التحدث،االستماع ،  التواصؿ الرياضي الخمس)القراءة بطاقة مبلحظة مياراتِ  استخدمت الباحثةُ و 

 التمثيؿ( لجمع المعمومات المتعمقة بالدراسة.

( بيف متوسطي 0.05عند مستوى الداللة ) اً إحصائي داؿٌ  أنو يوجد فرؽٌ  وقد أظيرت الدراسةُ 
لرياضي ككؿ لصالح القياس القبمي و البعدي لميارات التواصؿ ا درجات معممات الرياضيات في القياسيف

( بيف متوسطي درجات معممات 0.05عند مستوى الداللة ) اً داؿ إحصائي فرؽٌ  دُ ضوأنو ال يوج ،البعدي
التواصؿ الرياضي  بالمرحمتيف المتوسطة والثانوية )عينة الدراسة( في القياسيف البعدي لمياراتِ  الرياضيات

 .ير الجنسلمتغ تعزي
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 : (2009دراسة سركر ) .2

 في تنمية التقنيات الحديثةِ  قائـ عمى استخداـِ  فاعمية برنامج تدريبي   إلى معرفةِ  ىدفت ىذه الدراسةُ 
 44، ولتحقيؽ ىذا اليدؼ استخدـ الباحث عينة مكونة مف اصؿ الرياضي لدى الطبلب المعمميفالتو 

 جمع تقويـ ميارات التواصؿ الرياضي لدى الطبلب المعمميف مف أجؿِ  بطاقةَ  واستخدـ الباحثُ  ،طالباً 
 البيانات الخاصة بالدراسة. 

التقنيات الحديثة مف  لمبرنامج التدريبي القائـ عمى استخداـ فعاؿٍ  أثرٍ  وجودَ  وقد أظيرت الدراسةُ 
، و أف لرياضيالتواصؿ ا خبلؿ إكساب الطبلب المعمميف كفايات المنيج المدرسي في تنمية ميارات

يمكف  (التمثيبلت الرياضية المتعددة -الكتابة –القراءة  -االستماع -التحدث)الرياضي  التواصؿِ  مياراتِ 
 .عند استخداـ التقنيات الحديثة أفضؿَ  تنميتيا بصورةٍ 

 :(2009)دراسة الذراحي  .3

 الثامف مف التعميـ الصؼِ  لدى تبلميذِ  مستوى التواصؿ الرياضي   إلى معرفةِ  ىدفت ىذه الدراسةُ 
مف  ولتحقيؽ ىذا اليدؼ استخدـ الباحث عينة ،عاصمة، وعبلقتو بتحصيميـ الرياضياألساسي بأمانة ال

 (359)و ،تمميذاً  (305): و منيـ  ،تمميذا وتمميذة مف تبلميذ الصؼ الثامف مف التعميـ األساسي (664)
ـ في جمع البيانات اختبار خداستُ  ،الحكومية بأمانة العاصمة صنعاء  اختيرت مف المدارسِ  تمميذةً 

 . واختبار آخر لمتحصيؿ في الرياضياتلمتواصؿ الرياضي 

 أف أداءَ  الرياضي، و تبيفَ  في مستوى التبلميذ في التواصؿِ  ضعؼٍ  وقد أظيرت الدراسة وجودَ 
كانت معنوية في جميع ميارات  الجنسيفِ بيف  وأف الفروؽَ  ،التبلميذِ  مف أداء كاف أفضؿَ  التمميذاتِ 

الجنسيف عمييا متكافئ،  فقد كاف أداءُ  ،التواصؿ الرياضي باستثناء ميارة )معرفة المفردات الرياضية(
 ،بيف التواصؿ الرياضي   موجبةٍ  ةٍ ارتباطي عبلقةٍ  ، وبوجودِ لدى التبلميذِ  في مستوى التحصيؿِ  ووجود ضعؼٍ 

 والتحصيؿ لدى أفراد العينة.
 : (2008)دراسة عفيفي  .4

 مياراتِ  وتنميةِ  ،ما وراء المعرفة عمى التحصيؿ استراتيجيةِ  ثرِ أ إلى معرفةِ  ىدفت ىذه الدراسةُ 
 وتكونت عينةُ  ،التجريبي   المنيجَ  الباحثُ  واستخدـَ  ،الصؼ األوؿ اإلعدادي لدى تبلميذِ  الرياضي   التواصؿِ 

عمى مجموعتيف تجريبية  موزعةً  ،األوؿ اإلعدادي بمحافظة الفيوـِ  الصؼِ  مف تبلميذِ  طالباً 60 الدراسة مف 
ميارات التواصؿ الرياضي لجمع  واختبارَ  ،التحصيؿِ  اختبارَ  ىذا اليدؼ استخدـ الباحثُ  ولتحقؽَ  ،وضابطة

 البيانات . 

 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات تبلميذ المجموعتيف وقد أظيرت الدراسةُ  
ذات  فروؽٍ  التحصيؿ تبلميذ المجموعة التجريبية، ووجودَ  التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي الختبارِ 
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والضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار  داللة إحصائية بيف متوسطي درجات تبلميذ المجموعتيف التجريبية
موجبة دالة  ةجود عبلقة ارتباطيوكذلؾ و  ميارات التواصؿ الرياضي لصالح تبلميذ المجموعة التجريبية ،

 التحصيؿ لدى تبلميذ المجموعة التجريبية . إحصائيا بيف مستوى ميارات التواصؿ الرياضي ومستوي
 (:2008دراسة نصر ) .5
 ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية الكتابة لمتعمـ مف خبلؿ فرؽ التفكير في تصميـ خرائط  

الرابعة  عدادية وأثر ذلؾ عمى تنمية التواصؿ الرياضي لدى طبلب الفرقةالمفاىيـ برياضيات المرحمة اإل
طالبًا مف 70 الدراسة مف وقد تكونت عينةُ  ،التجريبي المنيجَ  واستخدـ الباحثُ  ،رياضيات بكمية التربية

ولتحقيؽ  موزعة عمى مجموعتيف تجريبية وضابطة، الرياضيات الفرقة الرابعة بجامعة بني سويؼ طبلب
 .لرياضية واختبار التواصؿ الرياضياختبار خرائط المفاىيـ ا استخدـ الباحثالدراسة ؼ اىدأ

 طبلبِ  بيف متوسطي درجاتِ  ىذات داللة إحصائية عند المستو  أنو يوجد فروؽ وقد أظيرت الدراسةُ   
، بيؽ البعديالتط البعدي الختبار خرائط المفاىيـ الرياضية لصالحة التجريبية في التطبيؽ القبمي و المجموع

طبلب المجموعة التجريبية في  بيف متوسطي درجات ىذات داللة إحصائية عند المستو  و يوجد فروؽٌ 
 .البعدي التطبيؽ القبمي و البعدي الختبار التواصؿ الرياضي لصالح التطبيؽ

 : (2008دراسة البركاتي ) .6

القبعات و  ،باستخداـ استراتيجيات الذكاءات المتعددة التدريسِ  ثرِ أإلى معرفة  ىدفت ىذه الدراسةُ 
المتوسط  الثالثِ  الصؼِ  الرياضي لدى طالباتِ  الترابطِ و  ميارتي التواصؿِ و  التحصيؿِ في  K.W.L و الست
 طالبةً  95مكونة مف  عينةً التجريبي و  المنيجَ  استخدـ الباحثُ  ىذا اليدؼ ولتحقيؽِ  ،دينة مكة المكرمةبم
 واستخدـ الباحثُ  ،تجريبية والرابعة ضابطة ثبلث منيا ،مجموعاتٍ  عمى أربعِ  توزيعيف عشوائياً  ىجر 

 ميارتي التواصؿ والترابط الرياضي. لقياسِ  اً آخر  اً ، واختبار لقياس تحصيؿ الطالباتِ  اً اختبار 

دي في التحصيؿ البع (0.05)مستوى  فروؽ ذات داللة إحصائية عند وجودَ  وقد أظيرت الدراسةُ 
 الذكاءات المتعددة،)التدريسِ  الستراتيجيةِ  اً عبت الرياضيوالترابط  ،والتواصؿ الرياضي ،في الرياضياتِ 
 الثبلث األولي. لصالح االستراتيجيات  (،التقميدية K.W.Lالقبعات الست، 

 :(2008)دراسة البالكنة  .7

 التقويـ الذاتي الكتابة في الرياضيات مف خبلؿ استراتيجيةِ  ىدفت ىذه الدراسة إلى تطوير ميارةِ 
الدراسة  عينةُ  وتكونت ،المنيج التجريبي الباحث المستندة إلى مؤشر االنجاز، ولتحقيؽ ىذا اليدؼ استخدـَ 

طالبات الصؼ األوؿ الثانوي العممي في مدرسة اليرموؾ الثانوية لمبنات في مديرية  مف طالبةً  60مف 
روؽ تعزي لئلستراتيجية اختبار الكتابة الرياضية لمعرفة ىؿ توجد ف واستخدـ الباحثُ . ردفعماف باأل
 .المستخدمة
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في اختبار ميارة  (0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى  فروؽٍ  وجودَ  أظيرت الدراسةُ  وقد
تندة إلى مؤشر الرياضية لدى طمبة المرحمة الثانوية، لصالح استراتيجية التقويـ الذاتي المس الكتابة
 .االنجاز

 :(Lim& Pugalee, 2007)دراسة ليـ ك بغالي  .8
طبلب الصؼ العاشر  الرياضي عمى تحصيؿِ  االتصاؿِ  معيارِ  أثرِ  إلى اختبارِ  ىذا البحثُ  ىدؼَ 

الصؼ  مف طمبةِ  واحدةً  شعبةً  الباحثُ  ولتحقيؽ ىذا اليدؼ استخدـَ  ،الرياضيات التطبيقية في موضوعات
 منيـ طالباً  15، وكاف عدد الطمبة س الثانوية في والية تونتو بكنداالمدار  ىحدإفي العاشر الذيف يدرسوف 

 كأداةٍ  ر الباحثاف نموذجاً ، طوّ األدوات التالية لجمع المعموماتِ  . واستخدـ الباحثُ إناث 5ذكور و  10
 ،أوالىا في بداية  الفصؿ الدراسي ،تجاىاتِ لقياس اال إلى ثبلث استباناتٍ  لتقييـ كتابات الطمبة، إضافةً 

 والثانية في منتصؼ الفصؿ واألخيرة في نياية الفصؿ. 

ممارستيـ لمعديد مف األنشطة الكتابية  ف مف خبلؿِ أف فيـ الطمبة قد تحسّ  الدراسة توأظير 
الطمبة لمكتابة  وراء المعرفية، وبأف مقاومةَ  عمى تطور المياراتِ  قدمت دليبلً  المتنوعة، وبأف تمؾ األنشطة

 وبالتالي تحسف اتجاىاتيـ نحو الرياضيات. ،الخاصة أدت إلى زيادة وعي الطمبة مسير الذاتيةلالحرة 

 (:2007)دراسة عطية كصالح  .9

 في تدريس (شارؾ–زواج  –و )فكر (K.W.Lىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة فعالية إستراتيجيتي)
ف إف ولتحقيؽ ىذا اليدؼ ،لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية تنمية التواصؿ واإلبداع الرياضي الرياضيات عمى

واستخدـ الباحثاف  ،الصؼ السادس االبتدائي بمحافظة الشرقية مف تبلميذِ  عشوائيةً  الباحثاف استخدما عينةً 
 . ياناتواختبار اإلبداع الرياضي لجمع الب التواصؿ الرياضي، اختبارَ 

( بيف متوسطي درجات 0.01)ى المستو  عند ذات داللة إحصائيةٍ  د فروؽٍ رت الدراسة وجو وقد أظي
المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي  ( ودرجات تبلميذاألولي والثانيةتبلميذ المجموعة التجريبية )
لي تبلميذ المجموعة التجريبية )األو  واختبار اإلبداع الرياضي لصالح ،الختبار التواصؿ الرياضي

 والثانية(.

 (:2006)دراسة مراد كالككيؿ  .10

عمى األنشطة التعميمية  مقترح في الرياضيات قائـٍ  برنامجٍ  فعاليةِ  ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفةِ   
 فإولتحقيؽ ىذا اليدؼ ف ،ي لدى تبلميذ المرحمة االبتدائيةتنمية ميارات التواصؿ والتفكير الرياض في

القمح،  انيمف تبلميذ صفيف في الخامس االبتدائي بالمرحمة االبتدائية بمدينة م مكونةً  استخدـ عينةً  الباحثَ 
التفكير ار بواختالباحث بطاقة مبلحظة لقياس ميارات التواصؿ الرياضي  محافظة الشرقية وقد استخدـَ 

 . الرياضي لجميع البيانات
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بيف متوسطي  (0.01)ى إحصائية عند المستو  ذات داللة فروؽٌ  أنو توجدُ  وقد أظيرت الدراسةُ   
مف اختبار ميارات التواصؿ  درجات تبلميذ المجموعة التجريبية في التطبيؽ القبمي والبعدي في كؿ  

 التطبيؽ البعدي. واختبار ميارات التواصؿ الرياضي لصالح ،الرياضي
 (: 2006)دراسة محمكد ك بخيت  .11

 استخداـ التقويـ األصيؿ )البورتفميو( عمى تنمية بعضىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر 
 ،حمة االبتدائية وبقاء أثر تعمميـميارات التواصؿ الرياضي واالتجاه نحو الرياضيات لدى تبلميذ المر 

 بإدارة الصؼ الخامس االبتدائي بمدرستيفِ  مف تبلميذِ  ىذا اليدؼ فمقد استخدـ الباحث عينةً  ولتحقيؽِ 
 واختبارَ ، في الرياضيات اً تحصيمي اً . واستخدـ الباحث اختبار تمميذ وتمميذة 108ونة مف ة مكأسيوط التعميمي

تقييـ  إضافة إلى بطاقة ،ه لتبلميذ الصؼ الخامس االبتدائياالتجا ، ومقياَس التواصؿ الرياضي
 "البورتفميو". 

تبلميذ  أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي ودرجات وقد أظيرت الدراسةُ   
مستوى  فروؽ ذات داللة إحصائية عند أنو توجدُ و ، لتطبيؽ البعدي لبلختبار التحصيميالمجموعتيف في ا

ومقياس  ( لصالح تبلميذ المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي الختبار التواصؿ الرياضي0.01)
متوسطي درجات  ( بيف0.01، وأنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى )التجاه نحو الرياضيات

الرياضيات لصالح التطبيؽ  تبلميذ المجموعة التجريبية في التطبيؽ القبمي و البعدي لمقياس االتجاه نحو
 البعدي.

 (:2006دراسة متكلي ) .12

ميارات  ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة فعالية استخداـ مداخؿ البرىنة غير المباشرة في تنميةِ 
وتحسيف ميارات التواصؿ الرياضي لدى طبلب معممي  ،ؿ قمؽ البرىافواختزا ،الرياضي البرىاف

بكمية التربية  الرياضياتِ  شعبةِ  مف طمبةِ  ف الباحث استخدـ عينةً إولتحقيؽ ىذا اليدؼ ف ،الرياضيات
ميارات البرىاف الرياضي  اختبارَ  واستخدـ الباحثُ  ،طالباً  57مف  مكونةً  ،سمطنة عماف بصور في

 .ضي كأدوات لجمع البياناتالتواصؿ الرياواختبار ،

( بيف متوسطي 0.01)ى ذات داللة إحصائية عند المستو  فروؽٌ  توجدُ  أنو وقد أظيرت الدراسةُ 
التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي لكؿ مف اختبار ميارات البرىاف  درجات طبلب المجموعتيف
 موجبة بيف تنميةِ  ةوجود عبلقة ارتباطيو  التجريبية،الرياضي لصالح المجموعة  الرياضي واختبار التواصؿ

التجريبية وبيف  كؿ مف ميارات البرىاف الرياضي وميارات التواصؿ الرياضي لدى طبلب المجموعة
ميارات التواصؿ  موجبة بيف تنمية ةستوى قمقيـ مف البرىاف الرياضي،  وجود عبلقة ارتباطيانخفاض م

 .مياراتيـ في التواصؿ الرياضي ريبية وتحسيفالرياضي لدى طبلب المجموعة التج
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 (:2005)دراسة بيكت كعبد القادر  .13

التمثيمية الرياضية عمى بعض  استخداـ المدخبلتِ  ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثرِ 
ولتحقيؽ ىذا اليدؼ استخدـ الباحث  ،دى تبلميذ الصؼ السادس االبتدائيالتواصؿ الرياضي ل ميارات
 تمميذ وتمميذة( مف تبلميذ الصؼ السادس االبتدائي في مدرستيف 140)مكونة مف أربعة فصوؿ  عينة

 واستخدـ الباحثُ  ،ومدرسة تجريبية المعممات االبتدائية ،بمحافظة كفر الشيخ ىما مدرسة السبلـ االبتدائية
 .االبتدائيلدى طمبة الصؼ السادس  التواصؿ الرياضي التواصؿ الرياضي لقياس ميارات اختبارَ 

بيف متوسطي درجات  (0.01)عند مستوى  إحصائياً  ؽ دالةو وقد أظيرت الدراسة أنو يوجد فر 
الصؼ السادس  ميارات التواصؿ الرياضي لدى تبلميذِ  تبلميذ المجموعتيف التجريبية والضابطة في

( بيف 0.01) عند مستوى ؽ دالة إحصائياً و يوجد فر  ، وكذلؾبتدائي لصالح المجموعة التجريبيةاال
سابؽ/مرتفع ، تحصيؿ سابؽ/منخفض في ميارات التواصؿ  متوسطي درجات تبلميذ المجموعتيف ،تحصؿ

 الرياضي لصالح المجموعة التجريبية.

 :(2004)دراسة الشقرة  .14

التقويمية لمنياج الرياضيات الحالي لتعميـ الصـ  عمى التقديراتِ  ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼِ 
المنيج  واستخدمت الباحثةُ  مف وجية نظر المعمميف في ضوء ميارات التواصؿ الرياضي الكتابي،

في  ، وىـ جميع معممي الرياضيات لمصـ  (ومعممة معمماً 16)الدراسة مف  وتكونت عينةُ  الوصفي،
 التي قامت بإعدادىا لمتعرؼ عمى وجية نظر المعمميف.  نةاالستبا واستخدمت الباحثةُ  ،محافظات غزة

الصـ عمى اكتساب الميارة في رسـ  تساعدُ  وقد أظيرت الدراسة أف أىداؼ المنياج الحالي
المنياج  ىوأف محتو ، ىالتصميـ وابتكار الزخار  ذلؾ إلى ميارات ىولكف ال تتعد ،األشكاؿ ىندسية متعددة
المرحمة  إال أف تمؾ الموضوعات ال تناسبُ  ،تراكمياً  مرتبة ترتيبا منطقياً وحقائؽ  الحالي يتضمف مفاىيـَ 
 ز عمى التعمـِ التدريس المستخدمة في المنياج الحالي ترك   أف طرؽو احتياجاتو،  العمرية لؤلصـ وال تمبي

 .التعميمية ال تناسب طبيعة األصـ وىذه الطرائؽ ،والطرائؽ التقميديةِ  الجماعي  
 :(,.Bainbridge, etal 2003) باينبردجي كأخركفدراسة  .15

والتواصؿ والتفكير الرياضي  التفاىـِ  الرياضية في تعزيزِ  ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر الكتابةِ 
المنيج الوصفي والتجريبي عمى  ولتحقيؽ ىذا اليدؼ استخدـ الباحثوف ،تبلميذ المرحمة االبتدائية لدى
 ،واحدٍ  عمى مدار عاـٍ  واحدةٍ  السادس في مدرسةٍ الثاني والرابع و  طبلب الصؼ مف جميعِ  مكونةٍ  عينةٍ 

لجمع البيانات: كتابات التبلميذ التي كانت تتـ مرة واحدة كؿ أسبوع،  األدوات التالية واستخدـ الباحثوفَ 
المبلحظات بطاقة مقاببلت مع المعمميف كؿ شيريف، و أسابيع، ال بضعةِ  كاف يتـ االطبلع عمييا كؿ   حيثُ 

 الزيارات الصفية الشيرية.  الميدانية التي كانت تتـ خبلؿ
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الرياضية، وأف الكتابة  الطبلب عمى فيـ األفكار وقد أظيرت الدراسة أف الكتابة الرياضية تساعدُ 
تحتاج ، والتي واضح الرياضية تساعد الطبلب والمعمميف لمعرفة المفاىيـ التي يفيميا الطبلب بشكؿ

 المغة لدى الطبلب . تيح لمطبلب االنفتاح عمى أفكار اآلخريف، تحسفتُ يا فيما بعد، و التركيز عمي
    : (Debra, 2000)دراسة ديبرا  .16

 اتبع الباحثُ  ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مدى مساعدة الكتابة لمطمبة في فيـ وحؿ المسائؿ،
 اً تمميذ 14منيـ  ،طالباً  48تتكوف مف  عينةً  الباحثُ  ولقد استخدـ المنيج التجريبي لمجموعتيف تجريبيتيف،

واستخدـ مثموف المجموعة الثانية،  ي في الصؼ الثامف 34، و يمثموف المجموعة األولى في الصؼ السابع
، كتابة التسجيؿ وشرائط ،، والمقاببلتالمبلحظة بالمشاركة :ىي ،لجمع البيانات أربعة مصادرٍ  الباحثُ 
 الحموؿ.

عمى تعمـ التفكير  أنو يمكف استخداـ الكتابة كوسيمة لمساعدة الطبلب وأظيرت ىذه الدراسة
 الرياضي.

 سات السابقة التي تناكلت التكاصؿ الرياضياالتعميؽ عمى الدر 

 بالنسبة لألىداؼ:

 الدراسات السابقة بأف الباحثيف الذيف تناولوا التواصؿ الرياضي قد مف خبلؿ عرضِ  ةُ الباحث بلحظُ ت
 جيات:تناولوه مف عدة 

اسة الشقرة ر د: مثؿ ،عف التواصؿ الرياضي مف خبلؿ وجوده في المنياج المدرسي فمنيـ مف تحدثَ  -
(2004). 

الرياضي لمعرفة ميارات التواصؿ  مسحيةٍ  دراسةٍ  ومنيـ مف تحدث عف التواصؿ الرياضي مف خبلؿِ  -
 .(2009)ياجسة الذر راد :الموجودة لدى المتعمميف وعبلقتيا ببعض المتغيرات األخري، مثؿ

المتغيرات  عف ميارات التواصؿ الموجودة لدى المعمميف أنفسيـ، وعبلقتيا ببعض ومنيـ مف تحدثَ  -
سة ا(، در 2011)سة المشيخي ا، در (2009)سة العنزي ادر  :تحسينيا وتنميتيا، مثؿ األخرى، أو

 (.2009)سرور 

الرياضي لدى  بعض االستراتيجيات والبرامج في تنمية ميارات التواصؿ  ومنيـ مف تحدث عف دورِ  -
 وبخيت محمود سةا(، در 2006) سة متوليا(، در 2005) سة بيوت وعبد القادرادر : مثؿ ،الطمبة

 (،2008)عفيفي سةا، در (2007)سة عطية وصالح ا(، در 2006) د والوكيؿاسة مر ا، در (2006)
 .(2008)سة الببلونة ادر 
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 ،بعض المتغيرات األخرى التواصؿ الرياضي في تنميةِ  بعض مجاالتِ  عف دورِ  مف تحدثَ ومنيـ  -
سة ادر  :أو حؿ المسائؿ، ومف ىذه الدراساتأو الفيـ  ،أو التحصيؿ الدراسي ،التفكير الرياضي :مثؿ

سة ليـ و بغالي ادر  (،2000) اسة ديبر ا(، در 2008)نصرسة ا،در (2003وأخروف)باينبردجي 
(2007). 

 :بالنسبة لألدكات.

طبيعة حسب  ىاسة إلى أخر فقد اختمفت مف در  ،في جمع البياناتِ  أما بالنسبة لؤلدوات المستخدمةِ 
 سة:االدر 

 (.2004)ميؿ المحتوي، كدراسة الشقرة بعض الدراسات  كانت األداة ىي االستبانة، أو بطاقة تح -

مسحية كانت األداة ىي االختبار والدراسات التي تحدثت عف التواصؿ الرياضي مف خبلؿ دراسة  -
 (.2009)ياجسة الذر راد أو بطاقة المبلحظة، أو المقاببلت

بعض االستراتيجيات والبرامج في تنمية ميارات التواصؿ  والدراسات التي تحدثت عف دورِ  -
سة بيوت ادر  :مثؿ ،الرياضي لدى الطمبة، فقد كانت األداة ىي اختبار في التواصؿ الرياضي

د اسة مر ا، در (2006) وبخيت محمود سةا(، در 2006) سة متوليا، در (2005) وعبد القادر
سة الببلونة ادر  (،2008) عفيفي سةا، در (2007)سة عطية وصالح ا، در (2006) والوكيؿ

(2008.) 

بناء برنامج أونموذج، ثـ قياس أثره في التفكير أو التحصيؿ  الدراسات كانت األداة ىيوبعض  -
سة ادر  ،(2003وأخروف)باينبردجي كدراسة  ،مقياس االتجاه مف خبلؿمف خبلؿ اختبار، أو 

 (.2007)سة ليـ و بغالي ادر  ، (2000) اسة ديبر ا، در (2008نصر)

 بالنسبة لممنيج:

سة بيوت وعبد ادر كدراسة  ،الدراسات السابقة في ىذا المحور المنيج التجريبي استخدمت معظـُ  -
د اسة مر ا(، در 2006) وبخيت محمود سةا(، در 2006) سة متوليا(، در 2005القادر)
سة الببلونة ادر و  (،2008)عفيفي سةا(، در 2007سة عطية وصالح )ا(، در 2006)والوكيؿ

(2008.) 

 (،2009) ياجسة الذر رادبينما استخدمت بعض الدراسات المنيج الوصفي التحميمي كدراسة  -
 (.2000)دراسة الشقرة و 

 



72 

 

 بالنسبة لمعينة المختارة:

 بتدائيةسة مف طمبة المدارس، البعض اختار طبلب المرحمة االاسات اختارت عينة الدر ادر جميع ال -
 سة بيوت وعبد القادرادر  ،(2007سة عطية وصالح )ا(، در 2006)د والوكيؿاسة مر ادر  سة كؿ مفاكدر 
 كدراسة سات طبلب المرحمة االعداديةااختارت در  كما (،2003) ودراسة باينبردج وآخروف (،2005)

 (، ودراسة ديبرا2008) (، دراسة بركاتي2008دراسة نصر) (،2008) (، دراسة عفيفي2009) ذراجي
 (.2007) (، واخترات دراسات أخرى المرحمة الثانوية كدراسة ليـ وبغالي2000)

 دراسة (،2011) المشيخيسة اكدر بينما اختارت بعض الدراسات المعمميف عينة لدراستيا،  -
 (. 2004) ودراسة الشقرة (،2006) (، دراسة متولي2009سرور)

وىي  أما الدراسة الحالية اختارت عينة الدراسة طالبات المرحمة اإلعدادية مف الصؼ السابع األساسي، -
 (.2007بذلؾ تتفؽ مع دراسة عفيفي)

 بالنسبة لمنتائج:

 الدراسات التي كانت تقيس أثر بعض االستراتيجيات عمى تنمية ميارات التواصؿ الرياضي، -
بيوت وعبد  كدراسة ،أثبتت فاعميتيا ونجاحيا في تنمية الميارات لصالح المجموعة التجريبية

 د والوكيؿاسة مر ا(، در 2006) وبخيت محمود سةا(، در 2006)سة متوليا(، در 2005القادر)
 (.2008سة الببلونة )ادر  (،2008) عفيفي سةا، در (2007سة عطية وصالح )ا(، در 2006)

 بحثت في توافر ميارات التواصؿ الرياضي في الكتب الدراسية بينت عدـَ أما الدراسات التي  -
والدراسات التي بحثت في امتبلؾ الطمبة لميارات  (،2004الشقرة)كدراسة  توافرىا بدرجة كافية  
 . (2009) الذراجي واضح لدى الطمبة كدراسة ضعؼٍ  تبيف وجودُ  التواصؿ الرياضي،

التواصؿ الرياضي أثبتت فاعمية تمؾ البرامج  التي اعتمدت عمى برامج قائمة عمى بينما الدراسات -
سة ادر ، 2003)) وأخروفباينبردجي كدراسة  ،متغيرات الدراسة لصالح المجموعة التجريبية عمى
 .(2007سة ليـ و بغالي )ادر و  2000)) اسة ديبر ا(، در 2008)نصر

 سات السابقة:اتعقيب عاـ عمى الدر 

 جميع الدراسات فعالية إستراتيجيات النظرية البنائية في تحقيؽ األىداؼ الموضوعة ليا.أثبتت  -1

 أشارت العديد مف الدراسات إلى فعالية اإلستراتيجيات القائمة عمى تنمية المفاىيـ. -2
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أشارت جميع الدراسات إلى فعالية األساليب واإلستراتيجيات المستخدمة في تنمية ميارات التواصؿ  -3
 الرياضي.

اتبعت معظـ الدراسات السابقة المنيج التجريبي لمقارنة النموذج المقترح مع الطريقة التقميدية، وتتفؽ  -4
تـ تقسيـ عينة الدراسة إلى  ىذه الدراسة مع ىذه الدراسات في استخداميا لممنيج التجريبي، حيثُ 

في تنمية المفاىيـ  مجموعتيف، مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة لمقارنة أثر استخداـ أنموذج دانياؿ
 مقارنة بالطريقة التقميدية. ،وميارات التواصؿ الرياضي رياضيةال

استخدمت بعض الدراسات أداة تحميؿ محتوى لتحديد قائمة المفاىيـ، وتتفؽ الدراسة الحالية مع ىذه  -5
 الدراسات في ذلؾ.

ية مع ىذه الدراسات استخدمت معظـ الدراسات االختبارات كأدوات لمدراسة ، وتتفؽ الدراسة الحال -6
 حيث أعدت الباحثة اختبارًا لممفاىيـ الرياضية ، واختبارًا لميارات التواصؿ الرياضي كأدوات لمدراسة.

استخدمت بعض الدراسات دليبًل وفقًا إلستراتيجيات ونماذج النظرية البنائية ، وتستخدـ الدراسة  -7
 لتدريس.الحالية دليبًل لممعمـ لتوضيح خطوات اإلستراتيجية في ا

 سات السابقة:اسة الحالية عف الدر االدر  بماذا تميزت

 عف تميزتسة الحالية اأف الدر  ةالباحث ىتر سات السابقة اض لمدر ابناًء عمى ما سبؽ مف استعر 
 غيرىا فيما يمي:

 .قياس أثر استخداـ أنموذج دانياؿ في تنمية المفاىيـ الرياضية وميارات التواصؿ الرياضي 

  وحدة " المجموعات والعمميات عمييا "مف كتاب الرياضيات لمصؼ السابع تناولت الدراسة
 األساسي.

  وىي طالبات الصؼ السابع األساسي التابعة لوكالة ،شممت الدراسة عينة مف البيئة الفمسطينية
 غوث وتشغيؿ البلجئيف في مديرية رفح.

 ماذا استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة:

 مدراسة .بناء اإلطار النظري ل .1

 المفاىيـ الرياضية، اختبار ميارات التواصؿ الرياضي(. اختبار)بناء أدوات الدراسة  .2

 بناء قائمة المفاىيـ الرياضية. .3

 الرياضي. بميارات التواصؿٍ  بناء قائمةٍ  .4
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 لممعمـ. إعداد دليؿِ  .5

 األساليب اإلحصائية. اختيارُ  .6

 سات السابقة.امع نتائج الدر  سةُ االتي توصمت إلييا الدر  تفسير النتائجِ  .7

 .اسةجع التي تفيد الدر اإلى المر  التعرؼُ  .8
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ُانراتغُانفظم

ُإخراءاخُانذراصح
 

 .ينهح اندراسة -

 .عينة اندراسة -

 .اندراسةويىاد  أدوات  -

 ضبط يتغريات اندراسة -

 .إخراءات اندراسة -

 .األسانيب اإلحصائية -
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 الفصؿ الرابع
 الدراسة إجراءاتي 

 مقدمة:

العينة التي  إلى حجـ وصفًا لممنيج الُمتبع في الدراسة الحالية، والتعرؼَ  ىذا الفصؿُ  يتناوؿُ 
الدراسة الُمستخدمة وطرؽ إعدادىا، والتأكد مف  إلى أدواتِ  الباحثة استخدمتيا الباحثة، كما وتطرقت

، وأخيرًا تناوؿ الفصؿ كذلؾ عرضًا لئلجراءات التي اتبعتيا الباحثة في دراستيا صدقيا وثباتيا، وتضمفُ 
 عمى النحو التالي:كؿ ذلؾ كاف  ،المعالجات اإلحصائية التي تـ االعتماد عمييا في تحميؿ البيانات

 :أكالن: منيج الدراسة

رات اأنموذج دانياؿ في تنمية المفاىيـ الرياضية ومي تسعى الدراسة الحالية لمكشؼ عف أثرِ 
المنيج التجريبي، وىو  اعتمدت الباحثةُ ذا ؛ للدى طالبات الصؼ السابع األساسي التواصؿ الرياضي
 العوامؿ ورصد نتائج ىذا التغير. الظاىرة مع إدخاؿ تغيرات في أحدِ  المنيج الذي يدرُس 

المتغيريف  دانياؿ( لقياسِ )نموذج أوىو  ،المتغير المستقؿ في الدراسةِ  أخضعت الباحثةُ حيث 
المنيج  يعتبرُ  حيثُ  ،الصؼ السابع األساسي اتبالعمى ط مفاىيـ والتواصؿ الرياضيالوىما  ،التابعيفِ 

 إجراءات تطبيؽ الدراسة الحالية تـ اختيار تصميـِ  توافقًا لمدراسة الحالية، ولتسييؿِ  التجريبي أكثرَ 
 كما ىو موضحٌ  ،عنو بصورة إجرائية ويعبر ،بعدي –المجموعتيف التجريبية والضابطة مع قياس قبمي 

 بالشكؿ التالي :
                                   

  

 

 

 التصميـ التجريبي لمدراسة: (4.1)شكؿ 

 

عينة 

 الدراسة

 الضابطة

 أنموذج دانياؿ

 الطريقة التقميدية

التطبيؽ 
بعدي ال

 لؤلدوات

التطبيؽ 
القبمي 
 لؤلدوات

 التجريبية
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 :عينة الدراسة :ثانيان 
 العينة االستطالعية:أ( 

الصؼ البات مف ط طالبةً ( 30تكّونت مف ) ، استطبلعيةٍ  عمى عينةٍ  اختبارٍ  بتطبيؽ قامت الباحثةُ 
 وذلؾ لقياس الصدؽ والثبات ألدوات الدراسة. غير عينة الدراسة ، السابعِ 

 ( العينة الفعمية:ب
ي مف طالبات الصؼ السابع األساسي لمعاـ الدراس ( طالبةً 70تكونت عينة الدراسة مف )

بنات وذلؾ كوف الباحثة عممت فييا، وىي مدرسة  ،ـ(، وتـ اختيار المدرسة قصدياً 2014/2015)
يف منيما مف صفوؼ لمسابع األساسي، وجرى اختيار صفّ  (4والتي بيا )مدينة المنورة الاإلعدادية 

مف خبلؿ  الوحدة قيد الدراسةتعييف أحدىما كمجموعة تجريبية تدرس  وتـ عشوائياً  ،باالختيار العشوائي
( يوضح 4.1بالطريقة التقميدية، والجدوؿ رقـ ) نفس الوحدةنموذج دانياؿ، والمجموعة األخرى الضابطة أ

 عدد أفراد العينة : 
 (4.1) رقـ جدكؿ

 جدكؿ أفراد عينة الدراسة لممجمكعة التجريبية كالضابطة

 النسبة المئكية العدد المجمكع المدرسة

 %50 35 ( 1الصؼ السابع ) بنات المدينة المنورة اإلعدادية

 %50 35 (2الصؼ السابع )

 %100 70 المجمكع

 الدراسةكمكاد : أدكات ثالثان 
 :أدكات الدراسة 

 األدوات التالية: استخدمت الباحثةلتحقيؽ أىداؼ الدراسة 

 .، كأداة مساعدةتحميؿ المحتوى .1

 الصؼ السابع. الباتاختبار المفاىيـ الرياضية لط .2

 الصؼ السابع. الباتاختبار التواصؿ الرياضي لط .3

 وصواًل لمصورة النيائية لؤلداة. ،وفيما يمي تفصيؿ بناء وتصميـ كؿ أداة والتأكد مف صدقيا وثباتيا
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 لمفاىيـ كحدة المجمكعات أكالن: تحميؿ المحتكل

 :اليدؼ مف التحميؿ -أ 

 تحديد المفاىيـ الرياضية المتوفرة في كتاب الرياضيات لمصؼ السابع الجزء األوؿ. 
 :عينة التحميؿ -ب 

تـ تحميؿ الوحدة األولى )المجموعات والعمميات عمييا( مف الجزء األوؿ مف كتاب الصؼ السابع 
 األساسي.

 :كحدة التحميؿ -ج 

 كوحدة تحميؿ. المفيـو تـ اعتماد 
 :ضكابط التحميؿ -د 

  عند تحميؿ المحتوى وىو: إجرائي   اـ بتعريؼ المفيوـ كتعريؼٍ تـ االلتز 

حػدة فػي وِ  شػتركةٍ مُ  خصائَص  نتيجةَ  لدى الطالبةِ  التي تتكوفُ  العقميةُ  ىي الصورةُ  :المفيوـ الرياضي
 ." المفظيةِ  والداللةِ  مف االسـِ  وتتألؼُ  عمييا"، والعممياتِ  "المجموعاتِ 

  وحػدة المجموعػات  لمصػؼ السػابع الجػزء األوؿ الوحػدة األولػىالتحميؿ فػي ضػوء كتػاب الرياضػيات"
 .والعمميات عمييا"

  ويعتبر بعضيا  ،فيي تشمؿ مفاىيـ ثانوية (،تماريف ومسائؿ)الوحدةيتـ استبعاد األمثمة وتماريف
 معرفة سابقة لمطالبة.

 تحميؿ:ال  صدؽي  -ق 

لمقدرة  ،وواضحةً  كاممةً  ةً تعطي صور  بحيثُ  ،لقياسو وضعتْ  ما ’األداة تقيَس  أفْ "صدؽ األداة ىو 
( ،قامت الباحثة بتحديد قائمة بالمفاىيـ 96: 2012)عفانة، "األداة عمى قياس الخاصية المراد قياسيا

 تـ عرُض مفيومًا رياضيًأ. وبعد ذلَؾ  12،وعددىا الرياضية الواردة في وحدة "المجموعات والعمميات عمييا"
ممحؽ  -لممادة ومشرفيفَ  مف ذوي االختصاص والخبرة مف معمميفَ  ،فَ مجموعة محكميتحميؿ الباحثة عمى 

 عمى صبلحية ىذا التحميؿ. حيث أكد المحكموفَ -(1) رقـ
 تحميؿ:ال ثباتي  -ك

 ،تـ التأكد مف ثبات التحميؿ عبر الكشؼ عف مدى االتفاؽ بيف نتائج التي توصمت إلييا الباحثة
رياضيات  معممةَ  اختارت الباحثةُ وقد  ونتائج التحميؿ التي توصؿ إلييا المختصوف في مجاؿ الرياضيات،
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 قامت الباحثةثـ  بشكؿ مستقؿ، لمصؼ السابع والثامف األساسي ،وطمبت منيا القياـ بعممية التحميؿِ 
 :تأخذ الصورةوالتي  ،معادلة ىوليستيباستخداـ 

R =   2(C 1,2)                       (،226: 2004طعيمة) 

C1+C2                   

 حيث: 

C1 تحميؿ الباحثة. نقاط: عدد 

C2تحميؿ المعممة.نقاط  : عدد 

: C 1,2  بيف تحميؿ الباحثة وتحميؿ المعممة. النقاط المتفؽ عميياعدد 
 ( 4.2) رقـ جدكؿ

 مف قبؿ الباحثة كمعممة رياضيات لمفاىيـ كحدة المجمكعات جدكؿ تحميؿ المحتكل

 التحميؿ
 ثبات األداة نقاط االختالؼ نقاط االتفاؽ تحميؿ المعمـ تحميؿ الباحث

12 11 11 1 0.95 

، مما جيدوىو معامؿ ثبات  0.95بمغ  لمتحميؿأف معامؿ الثبات  (4.2)مف الجدوؿ  ويتضحُ 
تـ تحديد قائمة  وبناء عمى نتائج التحميؿ السابؽ؛داة العممية لمتحميؿ، جعؿ الباحثة تطمئف الستخداـ األي

 .(3ممحؽ رقـ) -( مفيومًا رياضياً 12لممفاىيـ الرياضية وعددىا)

 ثانيان : اختبار المفاىيـ الرياضية :

ف مف تكو   حيثُ  ،بصورتو األوليةِ  لطالبات الصؼ السابع الرياضية المفاىيـِ  اختبارَ  أعدت الباحثةُ 
 عة الخطوات التالية:بمتبنود االختبار  وأعدت الباحثة ،"المجموعات والعمميات عمييا"سؤاؿ في وحدة  30
   مف االختبار: اليدؼي 

 األساسي في وحدة سابعالصؼ ال الباتِ لدى ط رياضيةييدؼ االختبار إلى قياس المفاىيـ ال
ـ   ،المجموعات  :وىي ،حسب تصنيؼ بموـ األىداؼ المعرفيةِ  مستوياتِ  قياس المفاىيـ عمى بحيث ت

  .(4) ممحؽ رقـ -سةاوذلؾ لمناسبتيما لغرض الدر  ،(طبيؽ)التذكر والفيـ والت

 عمى استرجاع واستدعاء المعمومات مف الذاكرة.طالبة قدرة ال :تذكرالجزء األوؿ: ال 

 دراكيا. طالبة: قدرة الالجزء الثاني: الفيـ  عمى استيعاب  المعمومات وا 

  :عمى استخداـ ما سبؽ تعممو في مواقؼ جديدة.  لطالبة: قدرة االتطبيؽالجزء الثالث 
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  اختبار المفاىيـ الرياضية كصؼجدكؿ: 
الختبار المفاىيـ بناء عمى تحميؿ المحتوى السابؽ ذكره ،وذلؾ  وصؼوقد قامت الباحثة بإعداد جدوؿ 

 موزعة كما يوضحو الجدوؿ التالي:لممساعدة في صياغة فقرات االختبار، 

 (4.3) رقـ جدكؿ
 المفاىيـ الرياضية في )كحدة المجمكعات( اختبارً  كصؼ جدكؿي 

 )الجزء األكؿ( ابعً السَّ  الرياضيات لمصؼً  مف كتابً 

 المحتكل

 بنكد االختبار مستكيات األىداؼ كثقميا النسبي

 المجمكع %28 التطبيؽ %27 الفيـ %47 التذكر

النسبة  العدد
 المئكية

رقـ 
 السؤاؿ

النسبة  العدد
 المئكية

رقـ 
 السؤاؿ

النسبة  العدد
 المئكية

رقـ 
 السؤاؿ

سبة نال العدد
 المئكية

 المجموعة الجزئية
 %20 6 2،12 %25 2 3 %12.5 1 1،4،5 %21.4 3 )االحتواء(

 %10 3 13 %12.5 1 11 %12.5 1 10 %7.1 1 تساوي مجموعتيف

 %13 4 9 %12.5 1 6 %12.5 1 8،7 %14.28 2 المجموعة الخالية

المجموعة المنتيية 
 %13 4 17 %12.5 1 16 %12.5 1 15،14 %14.28 2 وغير المنتيية

العمميات عمى 
 %28.75 4 المجموعات

19،18، 

20،21 
3 37.5% 22،23 ،

24 2 25% 28،25 9 30% 

المجموعة الكمية 
 %14 4 30 %12.5 1 29 %12.5 1 26،27 %14.28 2 والمجموعة المتممة

 %100 30 8 8 14 المجموع

 :صياغة فقرات االختبار 

 عي األمور التالية:ات االختبار وصياغتيا بحيث كانت تر اتـ بناء فقر   

 .الدقة العممية والمغوية  -1

 محددة وواضحة وخالية مف الغموض .  -2

 ممثمة لممحتوى واألىداؼ المرجو قياسيا .  -3

 .  الباتمناسبة لمستوى الط -4

   مدى وضوح التعميمات لتنفيذ االختبار. -5
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 :الصكرة األكلية لالختبار 

 ( فقرة لكؿ فقرة30)بحيث اشتمؿ عمى  ،وء ما سبؽ تـ إعداد االختبار في صورتو األوليةفي ضَ 
صورتيا األولية عمى  تـ عرضيا في ت االختبارِ اأربعة بدائؿ واحد فقط منيا صحيح ، وبعد كتابة فقر 

 : ئيـ حوؿاآر   وذلؾ الستطبلع مجموعة مف المحكميف مف ذوي االختصاص

 مة بنود االختبار والبدائؿ لموضوع البحث . ءمبل ىمد 

  . سبلمة صياغة األسئمة عمميًا ولغويًا 

 اتلبامتيا لمطءكفاية عدد األسئمة ومبل  . 

  ت أخري .احذؼ أو إضافة أي مبلحظة عمي فقر 

وقد أشار ، المجموعات ة( يوضح بطاقة تحكيـ اختبار المفاىيـ الرياضية في وحد6والممحؽ رقـ )
ضافة البعض اآلخر استبداؿو  ،تِ االمحكموف إلى تعديؿ بعض الفقر  بتعديؿ ما  ةالباحث توقام ،البعض وا 

ح اختبار المفاىيـ الرياضية في صورتو ،فأصب ضوئيا تعديؿ فقرات االختبار أوصى بو المحكموف وتـ في
،حيث أف ىذا النوع مف -( 7)ممحؽ رقـ  –،مف نوع االختيار مف متعددفقرة  30النيائية يتكوف مف 

االختبارات ىو األكثر شيوعًا فياختبارات التحصيؿ.وأىـ مايميز ىذا النوع مف االختبارات أنو يتـ تصحيحو 
 بطريقة موضوعية ال تتأثر بذاتية المصحح،أو اختبلؼ المصححيف أو وقت التصحيح.

 ثة)التذكر،الفيـ،التطبيؽ(:ويوضح الجدوؿ التالي توزيع فقرات االختبار عمى المستويات الثبل
 (4.4جدكؿ)

 حسب مستكيات بمـك المفاىيـ الرياضية اختبارفقرات تكزيع 

 عدد األسئمة رقـ السؤاؿ مستكل اليدؼ

 14 27، 21،26، 19،20، 18، 14، 15، 7، 8، 10، 5، 4، 1 التذكر

 8 29، 24، 23، 22، 16، 6، 11، 3 الفيـ

 8 30، 28، 25، 13،9،17، 12، 2 التطبيؽ

 30 المجمكع
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 :تعميمات االختبار 

 إلى شرح تعميمات االختبار التي تيدؼُ  بوضعِ  ةالباحث تقام ،ت وصياغتيااعدد الفقر  بعد تحديدِ 
االختبار  وضع تعميمات عندَ  ةُ الباحث تعاوقد ر ، في أبسط صورة ممكنة اإلجابة عمى بنود االختبارِ  فكرةِ 

 ما يمي:

 االسـ والشعبة .  وىي: ،الباتالخاصة بالط البياناتُ  .1

 .ت وعدد البدائؿ اوىي :عدد الفقر  ،خاصة بوصؼ االختبار تعميماتٌ  .2

 . واختيار البديؿ الصحيحتعميمات خاصة باإلجابة عف جميع األسئمة  .3
 :تطبيؽ االختبار عمى عينة استطالعية 

لبات الصؼ مف طا ة( طالب30استطبلعية تكونت مف ) بتطبيؽ االختبار عمى عينةٍ  ةُ الباحث تقام
سة الوحدة ادر  تالعينة قد أني ىذهكوف ت بحيثُ ، السابع مف نفس المدرسة ولكف خارج العينة الفعمية لمدراسة

 :وذلؾ بيدؼ

 مف وضوح األسئمة والتعميمات الخاصة باالختبار. التحقؽُ  .1

 زمػفِ   متوسػطِ عػف وىػو عبػارة ٌ  ،المناسػبِ  االختبػارِ  : وذلؾ مػف أجػؿ تحديػد زمػفِ الختبارزمف اتحديد  .2
فوجػدت تـ تسػميـ أوراقيػف،  وزمف أخر خمسة طالبات ،تـ تسميـ أوراقيف استجابة أوؿ خمس طالباتٍ 

ومعػػػػدؿ الػػػػزمف الػػػػذي  ،دقيقػػػػة (40) البػػػػاتو أوؿ خمػػػػس طتالػػػػزمف الػػػػذي اسػػػػتغرق معػػػػدؿَ أف  الباحثػػػػةُ 
 .دقيقة (44دقيقة، فأصبح المتوسط الزمني لمدة االختبار ) (48) خمس طالباتو أخر تاستغرق

 التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي والثبات لبلختبار. .3

 :تصحيح االختبار 

 حددت درجة واحدة حيثُ  ،توِ االعينة االستطبلعية عمى فقر  الباتإجابة ط االختبار بعدَ  تـ تصحيحُ 
 تكوف حيثُ ، (30 -محصورة بيف )صفر ةحصؿ عمييا الطالبتوبذلؾ تكوف الدرجة التي  ،لكؿ فقرةٍ 
ء اعمى آر  واستبداؿ بعضيا بناءً  ،اتِ ر ( فقرة بعد تعديؿ عدد مف الفق30في صورتو النيائية مف ) االختبار

  .(8) ممحؽ رقـلئلجابة ليذا الغرض  اً مفتاح ةُ الباحث تأعدالمحكميف، وقد 

  اختبار المفاىيـ الرياضية الصعكبة كالتمييز لفقراتً  معامالتً  حسابي 
 ،مجموعتيف مف العينة، المجموعة األولى حصمت عمى أعمى العبلمات في االختبارِ  تـ اختيارُ 

، والمجموعة "المجموعة العميا"ميت طالبات وسُ  9% مف العينة االستطبلعية أي ما يعادؿ 27وحجميا 
 9% مف عينة الدراسة أي ما يعادؿ 27الثانية حصمت عمى أدنى الدرجات في االختبار ونسبتيا 
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الصعوبة والتمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار  معامبلتِ  وقد تـ إيجادُ  "الدنيا المجموعةُ "ميت وسُ طالبات، 
 كالتالي: 

 أ.  إيجاد معامؿ الصعكبة 

" النسبة المئوية لعدد األفراد الذيف أجابوا عمى كؿ سؤاؿ مف االختبار :يقصد بمعامؿ الصعوبة  
% مف أعداد العينة 27مثؿ كؿ مجموعة تُ  حيثُ  ،لعميا والدنيامف المجموعتيف المحكيتيف ا صحيحةً  إجابةً 

 :( طالبات، وحسب المعادلة التالية 9األفراد في كؿ مجموعة ) عددُ  االستطبلعية، فيكوفُ 

 (  90:  2012، عفانة)                                                                          

 الفقرة  =  صعوبةُ 
 مجموعة اإلجابات الخاطئة عمى الفقرة

 الفقرة عمى عدد األفراد الذيف أجابوا

يجادِ وبتطبيؽ ِ  أف  وجدت الباحثةُ معامؿ الصعوبة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار  المعادلة السابقة وا 
وذلؾ  ،عمى جميع فقرات االختبارِ  الباحثة يبقتُ  (، وبيذه النتائجِ 0.69الصعوبة الكمي ) متوسط معامؿِ 

( واقؿ مف 0.20كانت معامبلت الصعوبة أكثر مف ) مستوى درجة صعوبة الفقرات، حيثُ  لمناسبةِ 
(0.80.) 

 :معامؿ التمييز ب.  إيجادي 

عمى التمييز بيف الطمبة مف حيث الفروؽ الفردية بينيـ، وقدرتيا عمى التمييز  ويقصد بو قدرة الفقرة
ىو حذؼ الفقرات ؛.وكاف اليدؼ مف حساب معامؿ التمييز لفقرات االختبار بيف الفئة العميا والفئة الدنيا

 ألنيا تعتبر ضعيفة. 0.20التي يقؿ تمييزىا عف 

 (  91:  2012، عفانةوفقًا لممعادلة التالية ) ،معامبلت التمييز لمفقراتِ  تـ حسابُ وقد 

 معامؿ تمييز الفقرة  =  
 عدد اإلجابات الصحيحة في الفئة الدنيا –عدد اإلجابات الصحيحة في الفئة العميا 

 عدد عناصر إحدى المجموعتيف

متوسط معامؿ التمييز  حيث بمغَ ولقد اتضح أف معامبلت التمييز كانت مناسبة لجميع الفقرات ،
 عمى جميع فقرات االختبار. تبقي الباحثةوبذلؾ  ،عميو فإف جمع الفقرات مقبولةو  ،(0.65الكمي )

 :فاىيـ الرياضيةميبف معامبلت الصعوبة والتمييز لفقرات اختبار الوالجدوؿ التالي 
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 (4.5)رقـ جدكؿ 
 كالتمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار الصعكبةً  معامالتي 

 معامالت التمييز معامالت الصعكبة ـ معامالت التمييز معامالت الصعكبة ـ
1 0.65 0.69 16 0.78 0.75 
2 0.56 0.73 17 0.69 0.62 
3 0.67 0.58 18 0.84 0.56 
4 0.75 0.65 19 0.85 0.51 
5 0.65 0.61 20 0.78 0.62 
6 0.62 0.58 21 0.65 0.75 
7 0.69 0.62 22 0.74 0.62 
8 0.57 0.67 23 0.75 0.75 
9 0.75 0.60 24 0.65 0.65 
10 0.62 0.57 25 0.65 0.66 
11 0.58 0.55 26 0.68 0.64 
12 0.69 0.59 27 0.85 0.67 
13 0.67 0.67 28 0.56 0.85 
14 0.69 0.76 29 0.75 0.75 
15 0.71 0.78 30 0.65 0.65 

 0.65 معامؿ التمييز الكمي 0.69 معامؿ الصعكبة الكمي

  صدؽ االختبار: 

وتحققت الباحثة مف صدؽ  يمثؿ صدؽ االختبار إحدى الوسائؿ اليامة في الحكـ عمى صبلحيتو،
 :ىما كالتالي ،ختبار بطريقتيفالا

 :صدؽ المحكميفأكالن: 

ممحؽ -المحكميف مف ذوي االختصاصمف  االختبار في صورتو األولية عمى مجموعةٍ  تـ عرُض 
جراء التعديبلت البلزمة مف حيث؛ السبلمة المغوية، ومدى  ، وتـ أخذ آرائيـ، -(1)رقـ  ومبلحظاتيـ ،وا 

 . -(7ممحؽ رقـ)–ختبار في صوررتو النيائية ال، ومف ثـ إخراج اشمولية المفاىيـ لموحدة الدراسية
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 :صدؽ االتساؽ الداخميثانيان: 
عمى عينة استطبلعية مكونة  الداخمي لبلختبار بتطبيؽ االختبارِ  االتساؽِ  جرى التحقؽ مف صدؽِ 

درجات كؿ فقرة مف معامؿ ارتباط بيرسوف بيف  ( طالبة مف خارج أفراد عينة الدراسة، وتـ حسابُ 30مف )
( SPSS) فقرات االختبار، والدرجة الكمية لبلختبار الذي تنتمي إليو، وذلؾ باستخداـ البرنامج االحصائي

 والجداوؿ اآلتية توضح ذلؾ.
 :مي إليوتالدرجة الكمية لمبعد الذم تنك المفاىيـ، كؿ فقرة مف فقرات اختبار بيف رتباطاال معامؿ  -1

لدرجة الكمية لمبعد الذي مع ا ،ختباراالمعامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات  لقد قامت الباحثة بحساب
  :التالي وىي كما يوضحيا الجدوؿ الفقرة،  مي إليوتتن

 (4.6)جدكؿ رقـ 
 الرياضية المفاىيـ كؿ فقرة مف فقرات اختبار بيف رتباطاال معامؿ 

 مي إليوتلبعد الذم تنكا 

رقـ الفقرة  ـ
مستكل  االرتباطمعامؿ  في االختبار

رقـ الفقرة  الفقرة الداللة
 في االختبار

معامؿ 
 مستكل الداللة االرتباط

 المحكر الثاني: الفيـ التذكرالمحكر األكؿ: 
1 1 0.503* 0.05 15 3 0.478* 0.05 
2 4 0.560** 0.01 16 11 0.558** 0.01 
3 5 0.635** 0.01 17 6 0.727** 0.01 
4 7 0.533** 0.01 18 16 0.635** 0.01 
5 8 0.560** 0.01 19 22 0.479* 0.05 
6 10 0.493* 0.05 20 23 0.811** 0.01 
7 14 0.582** 0.01 21 24 0.616** 0.01 
8 15 0653* 0.05 22 29 0.661** 0.01 
 المحكر الثالث : التطبيؽ 0.05 *0653 18 9
10 19 0.683** 0.01 23 2 0.719* 0.01 
11 20 0.886** 0.01 24 9 0.829** 0.01 
12 21 0.740** 0.01 25 12 0.535** 0.01 
13 26 0.647** 0.01 26 13 0.683** 0.01 
14 27 0.705** 0.01 27 17 0.503** 0.01 
 28 25 0.493* 0.05 

29 28 0.811** 0.01 
30 30 0.560** 0.01 

 4960,ي ( تساو 28)ودرجة حرية  0.01اللة الجدولية عند مستوى د r)**( قيمة 
 3880, ( تساوي 28ودرجة حرية ) 0.05لة الجدولية عند مستوى دال r)*( قيمة 
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يف ب (0.05، 0.01)عند مستوى داللة احصائيا  دالة ارتباطوجود  (4.6) رقـالجدوؿ  يتضح مف
أف تمؾ الفقرات تصب في مضموف كؿ مجاؿ وتعبر  إلىا يشير ذوى كؿ مجاؿ،والدرجة الكمية ل لفقراتا

 .عنو
 كالدرجة الكمية الختبار المفاىيـ الرياضية:كؿ فقرة بيف رتباط اال معامؿ  -2

، وىي كما والدرجة الكمية لبلختباركما تـ إيجاد معامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات االختبار 
  :التاليالجدوؿ  يايوضح

 (4.7)جدكؿ رقـ 
 (30)ف= مع الدرجة الكمية لالختبار إيجاد معامؿ ارتباط كؿ فقرة 

 مستكل الداللة معامؿ االرتباط الفقرة مستكل الداللة معامؿ االرتباط ـ
1 0.625** 0.01 16 0.435* 0.05 
2 0.520** 0.01 17 0.569** 0.01 
3 0.754** 0.01 18 0.741** 0.01 
4 0.695** 0.01 19 0.693** 0.01 
5 0.520** 0.01 20 0.585** 0.01 
6 0.421* 0.05 21 0.695** 0.01 
7 0.695** 0.01 22 0.753** 0.01 
8 0.422* 0.05 23 0.854** 0.01 
9 0.623** 0.01 24 0.569* 0.01 
10 0.751** 0.01 25 0.752** 0.01 
11 0.695** 0.01 26 0.696** 0.01 
12 0.633** 0.01 27 0.647** 0.01 
13 0.745** 0.01 28 0.536** 0.01 
14 0.635** 0.01 29 0.675** 0.01 
15 0.756** 0.01 30 0.752** 0.01 

ف بيي (0.05، 0.01)عند مستوى داللة احصائيا  دالة ارتباطوجود  (4.7الجدوؿ رقـ)  يتضح مف
 أف تمؾ الفقرات تصب في مضموف كؿ مجاؿ وتعبر عنو. إلىيشير  ذا،وىلبلختباروالدرجة الكمية  لفقراتا

 



87 

 

  ثبات االختبار 
ار نفسو عدة مرات في نفس مدى االتساؽ في عبلمة الفرد إذا أخذ االختب :االختبارِ  قصد بثباتِ يُ 
طريقة التجزئة ،تيقطرياستخداـ بثبات االختبار المطبؽ عمى العينة االستطبلعية  تـ إيجادتد وق ،الظروؼ
 .20ريتشارد سوف  –كودر  ، ومعادلةالنصفية

 التجزئة النصفية  -1
االختبار بإيجاد معامؿ ارتباط بيرسوف بيف األسئمة الفردية  بالتحقؽ مف ثباتِ  قامت الباحثةُ  

وقد تـ تصحيح معامبلت االرتباط باستخداـ معامؿ ارتباط سبيرماف براوف  ،والزوجية لبلختبار لكؿ محورٍ 
 :(2012)عفانة:حسب المعادلة التالية لمتصحيحِ 

 رمعامؿ الثبات = 
  ر

 معامؿ االرتباط ر حيث   

 باستخداـ طريقة التجزئة النصفية  معامبلت ثبات االختبارِ  التاليويبيف الجدوؿ 
 (4.8)جدكؿ رقـ 

 معامالت ثبات االختبار باستخداـ طريقة التجزئة النصفية
 معامؿ المعدؿ معامؿ الثبات عنكاف المحكر المحكر
 0.82 0.69 التذكر األوؿ
 0.83 0.71 الفيـ الثاني
 0.79 0.66 التطبيؽ الثالث

 0.87 0.77 جميع الفقرات

مما ، جيدوىو معامؿ ثبات  (0.87)أف معامؿ الثبات لجميع الفقرات  (4.8)يتضح مف الجدوؿ 
 يؤكد إمكانية استخداـ ىذا االختبار في الدراسة الحالية.

    20ريتشارد سكف  –. طريقة ككدر 2

ألبعاد اختبار المفاىيـ  ،20ريتشاردسوف   -لمعرفة مدى ثبات االختبار؛ تـ حساب معامؿ كودر
الرياضية ،وىي طريقة مناسبة لبلختبارات التي تكوف نتيجة أسئمتيا إما صواب أو خطأ ،أي لممتغيرات 

طبقًا  ،لمدرجة الكمية لبلختبارِ  20تشارد سوفعمى قيمة معامؿ كودر ري تـ الحصوؿ حيث ،الثنائية
 : (2012)عفانة:لممعادلة التالية

فمعامؿ الثبات "ث" = 
ف  

  (1 -                   )  

 حيث أف: س: نسبة اإلجابة الصحية عمى الفقرة
 س( نسبة اإلجابة الخاطئة عمى الفقرة. – 1)
 ف الكمي لبلختباري: التبا2ع

 س( -1مج س )

 2ع
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 والجدوؿ التالي يبف ذلؾ:
 (4.9الجدكؿ )

 20ف كمعامؿ ككردر ريتشارد سكف ياعدد الفقرات كالتب

 20سكف ريتشاردمعامؿ ككردر  فايالتب عدد الفقرات المحكر
 0.68 3.61 14 لتذكرا

 0.71 3.61 8 الفيـ
 0.74 3.74 8 التطبيؽ

 0.79 42.4 30 االختبار ككؿ

( وىي 0.79لبلختبار ككؿ كاف ) 20سوف ريتشارد كودر معامؿ أف   (4.9)مف الجدوؿ  يتضحُ 
 االختبار عمى عينة الدراسة. إلى تطبيؽِ  الباحثة طمئفُ تُ  ،جيدةقيمة 

 الصؼ السابع البات: اختبار ميارات التكاصؿ الرياضي لطلثان ثا

واختارت  ،مف نوع االختيار مف متعددٍ موضوعي لمتواصؿ الرياضي   اختبارٍ  يإعدادِ  قامت الباحثةُ 
مية مف المادة العم اً كبير  اَ جزء ، ولتغطيتوِ لخموه مف التأثر مف ذاتيِة المصحح ؛ىذا النوع مف االختبارات

 كأحدِ  ، واستخدمتو الباحثةصدؽ االتساؽ الداخمي وكذلؾ سيولة تحديدِ  ،المراد اختبار الطالبات فييا
التجريبية والضابطة  ولمعرفة فروؽ المجموعتيف: تكافؤ المجموعتيف قبؿ تطبيؽ التجربة، المؤشرات لقياسِ 

 بعد انتياء التجربة.

 خطكات بناء اختبار التكاصؿ الرياضي:
 تحديد اليدؼ مف االختبار 

التواصؿ الرياضي لدى طالبات  ميارات ىدؼ االختبار إلى قياس مدى تأثير أنموذج دانياؿ عمى تنمية  
 المجموعة التجريبية بعد االنتياء مف تدريس االنموذج.

 تحديد ميارات التكاصؿ الرياضي في كحدة المجمكعات كالعمميات عمييا التي يقيسيا االختبار: 
 في معتمدوال ،في وحدة المجموعات الرياضي لمتواصؿ ئيااإلجر  والتعريؼ النظرية، لمتعريفات اً داستنا   
 الثاني، الفصؿ في الرياضي التواصؿ عف الباحثة عرضتو الذي النظري التصور خبلؿ ومف سة،ار داله ىذ
 ،االستماع لتمثيؿ،ا الكتابة، ،قراءةال (ميارة وىي الرئيسة الرياضي التواصؿ تاميار  إلى صتمخ
 مجاالتو، وتحديد الرياضي التواصؿ تناولت التي تاواالختبار  والمصادر، األدبيات، ضوء وفي ،)لتحدثوا

 ءة،االقر  (ميارة الباحثة حّددت تدريسيا ئؽاوطر  الرياضيات في المتخصصيف مف العديد استشارة وبعد
 بطاقة إلى ذلؾ يحتاج إذ؛ قياسيما لصعوبة) والتحدث االستماع( ميارتي ستبعدت، وا) لتمثيؿوا لكتابة،وا
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 مثؿ الرياضي بالتواصؿ المتعمقة ساتار لدا بعض عمى اإلطبلع وبعد صوتي، وتسجيؿ خاصة، مبلحظة
 (2009 ،(، ودراسة )ذراجي2008 )عفيفي، (، دراسة2009 )سرور، (، دراسة2011)المشيخي، دراسة

 مستوىمناسبة لو  النظري، التعريؼ مع منسجمة لتكوف الثبلث تار االمي مف ميارة لكؿ أسئمة صياغة تمت
 (.30)االختبار وتكوف األساسي، سابعال الصؼ طالبات

 إعداد قائمة بالمؤشرات الدالة عمى تحقؽ كؿ ميارة مف ميارات التكاصؿ الرياضي في كحدة  
 (4.10) جدكؿ

 تحقيقيا تار شكمؤ  الرياضي التكاصؿ تار امي

 : على قادرة الطالبة تكون أن ٌجب تحقٌقها، مؤشرات الميارة

 رياضية.ترجمة النص الرياضي إلى عبلقات  .1 التمثيؿ الرياضي
 رياضية .رموز  وأ ترجمة األشكاؿ الرياضية إلى ألفاظ .2
 .ففة إلى أشكاؿ يترجمة الجمؿ الرياض .3

 كتابة حموؿ المسألة بطريقة صحيحة . .1 الكتابة الرياضية
 . رموز رياضية بطريقة صحيحةكتابة  .2
 .كتابة خصائص شكؿ معطى .3

 ما بيا مف ألفاظ ورموز رياضية.قراءة فقرة رياضية قراءة سميمة، وتحديد  .1 القراءة الرياضية
 لو بطريقة سميمة. ىقراءة شكؿ رياضي معط .2
 رياضية مكتوبة. ورموز قراءة عبلقات .3

 
 : اختبار التكاصؿ الرياضي كصؼجدكؿ  

 مبحث ومعممي مشرفي مف مجموعةاستشارة  عمى بناء ختبارلبل وصؼ جدوؿ بإعداد الباحثة قامت  
 الشموؿ، مف كبير قدر وعمى صادقًا، االختبار ليكوف غزة، في األساسي لسابعا لمصؼ الرياضيات

 :اآلتي بالجدوؿ موضح ىو كما الوحدة، لموضوعات الجيد والتمثيؿ والموضوعية،
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 ( 4.11) جدكؿ
 اختبار ميارات التكاصؿ الرياضي في )كحدة المجمكعات( كصؼجدكؿ  

 المحتكل

 االختباربنكد  كثقميا النسبي ميارات التكاصؿ الرياضي
 المجمكع %23 القراءة %37 الكتابة %40 التمثيؿ الرياضي

 العدد
النسبة 
 العدد الفقرة المئكية

النسبة 
 العدد الفقرة المئكية

النسبة 
 العدد الفقرة المئكية

سبة نال
 المئكية

المجموعة الجزئية 
 %20 6 6 %14.28 1 3 %18.18 2 2،3،4 %25 3 )االحتواء(

 %10 3 10 %14.28 1 11 %9.09 1 9 %33.3 1 تساوي مجموعتيف
 %10 3 7 %14.28 1 6 %9.09 1 812 %33.3 1 المجموعة الخالية

المجموعة المنتيية 
 %15 5 17 %14.28 1 16 %18.18 2 13،14 %66.6 2 وغير المنتيية

العمميات عمى 
 ،19،18 %25 3 المجموعات

20 3 37.5% 22،23 ،
24 2 28.58% 24،25 8 30% 

المجموعة الكمية 
والمجموعة 
 المتممة

2 66.6% 30،29 2 18.18% 29 1 14.28% 26 5 15% 

 %100 30 7 11 12 المجموع

 

 ،كذلؾ باالستعانة بالمؤشرات السابقة مف خالؿ ترجمة كؿ مؤشر إلى سؤاؿ:فقرات االختبار صياغةي  

ة عدد مف األسئمة لقياس ميارات التواصؿ الرياضي المراد قياسيا في ت االختبار وصياغافقر  تـ بناءُ   
  عي األمور التالية:ابحيث كانت تر  ،وحدة المجموعات لمصؼ السابع 

 .الدقة العممية والمغوية .1
 . محددة وواضحة وخالية مف الغموض .2
 . قياسيا ادالمر  مياراتِ ممثمة لممحتوى وال .3
 . الباتمناسبة لمستوى الط .4
   .رالتعميمات لتنفيذ االختباى وضوح مد .5

 الصكرة األكلية لالختبار: 

 لكؿ فقرة ( فقرةٍ 30)اشتمؿ عمى  بحيثُ  ،األولية االختبار في صورتوِ  تـ إعدادُ  ،وء ما سبؽفي ضَ 
يا األولية عمى صورتِ  ت االختبار تـ عرضيا فيافقر  ، وبعد كتابةِ قط منيا صحيحأربعة بدائؿ واحد ف

 ئيـ حوؿ:اآر   وذلؾ الستطبلع ،ذوي االختصاص مجموعة مف المحكميف مف
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 االختبار والبدائؿ لموضوع البحث مة بنودءمبل ىمد . 
 مة صياغة األسئمة عمميًا ولغوياً سبل . 
 اتلبامتيا لمطءكفاية عدد األسئمة ومبل . 
 ىت أخر افقر  ىحذؼ أو إضافة أي مبلحظة عم. 

وقد أشار ، المجموعات ةالرياضي في وحد تواصؿ( يوضح بطاقة تحكيـ اختبار ال9والممحؽ رقـ )
ضافة البعض اآلخر استبداؿو  ،تِ االمحكموف إلى تعديؿ بعض الفقر  بتعديؿ ما ة الباحث توقام ،البعض وا 

في صورتو  لتواصؿ الرياضيضوئيا تعديؿ فقرات االختبار ،فأصيح اختبار ا أوصى بو المحكموف وتـ في
 .-(10) ممحؽ رقـ –فقرة  30النيائية يتكوف مف 

-الكتابة-ويوضح الجدوؿ التالي توزيع فقرات االختبار عمى ميارات التواصؿ الرياضي )التمثيؿ
 القراءة( :

 (4.12جدكؿ )
 تكزيع فقرات اختبار التكاصؿ الرياضي حسب الميارات الثالثة

 عدد األسئمة رقـ السؤاؿ مستكل اليدؼ
 12 30، 29، 20، 19، 18، 14، 13، 12، 3،4،9، 2 التمثيؿ الرياضي

 11 28، 27، 23، 22، 21، 16، 15، 11، 8، 5، 1 الكتابة
 7 26، 25، 24، 17، 10، 7، 6 القراءة

 30 المجمكع

 كضع تعميمات االختبار: 
 تعميمات االختبار التي تيدؼ إلى شرحِ  بوضعِ  ةُ الباحث تقام ،ت وصياغتيااعدد الفقر  بعد تحديدِ 

االختبار  عند وضع تعميمات ةالباحث تعار وقد  ،ممكنة صورةٍ  في أبسطِ  فكرة اإلجابة عمى بنود االختبار
 ما يمي:

 . االسـ والشعبة وىي: الباتالبيانات الخاصة بالط .1
 .ت وعدد البدائؿاتعميمات خاصة بوصؼ االختبار وىي :عدد الفقر  .2
 .واختيار البديؿ الصحيحتعميمات خاصة باإلجابة عف جميع األسئمة  .3

 عمى عينة استطالعية:تطبيؽ االختبار  

لبات الصؼ ة مف طا( طالب30نة استطبلعية تكونت مف )عمى عي   بتطبيؽ االختبارِ  ةُ الباحث تقام
 ،سة الوحدةادر  يفالعينة قد أني الباتكوف طتبحيث ، السابع مف نفس المدرسة خارج العينة الفعمية لمدراسة

 :وذلؾ بيدؼ
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 باالختبار. التحقؽ مف وضوح األسئمة والتعميمات الخاصة .1
زمف   وىو عبارة عف متوسطِ  ،تحديد زمف االختبار المناسب : وذلؾ مف أجؿِ زمف االختبارتحديد  .2

فوجدت تـ تسميـ أوراقيف،  وزمف أخر خمسة طالبات تـ تسميـ أوراقيف استجابة أوؿ خمس طالبات
و تمف الذي استغرقومعدؿ الز  ،دقيقة (42) الباتو أوؿ خمس طتمعدؿ الزمف الذي استغرقأف  الباحثةُ 
 .دقيقة (45الزمني لمدة االختبار  ) دقيقة، فأصبح المتوسطُ  (48) خمس طالباتأخر 

 الداخمي والثبات لبلختبار. مف صدؽ االتساؽِ  التحقؽُ  .3
 تصحيح االختبار: 

 حددت درجة واحدة حيثُ  ،توِ راى فقالعينة االستطبلعية عم الباتبعد إجابة ط تـ تصحيح االختبارِ 
 فتكوّ  حيثُ  ،(30-محصورة بيف )صفر ةحصؿ عمييا الطالبتوبذلؾ تكوف الدرجة التي  ،لكؿ فقرة
ء اعمى آر  ات واستبداؿ بعضيا بناءً ر ( فقرة بعد تعديؿ عدد مف الفق30في صورتو النيائية مف ) االختبارُ 

 .-(11)رقـ  ممحؽ-لئلجابة ليذا الغرض  اً مفتاح ةالباحث تأعدّ المحكميف، وقد 

 :اختبار التكاصؿ الرياضيالصعكبة كالتمييز لكؿ فقرة مف فقرات  تمعامالحساب  
في االختبار  تـ اختيار مجموعتيف مف العينة، المجموعة األولى حصمت عمى أعمى العبلماتِ  
 ميت المجموعة العميا، والمجموعةُ طالبات وسُ  9% مف العينة االستطبلعية أي ما يعادؿ 27وحجميا 

 9% مف عينة الدراسة أي ما يعادؿ 27في االختبار ونسبتيا  الثانية حصمت عمى أدنى الدرجاتِ 
وقد تـ إيجاد معامبلت الصعوبة والتمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار  ،ميت المجموعة الدنياطالبات، وسُ 
 كالتالي: 

 إيجاد معامؿ الصعكبة   أكالن:
 مف االختبار إجابةً  سؤاؿٍ  األفراد الذيف أجابوا عمى كؿ   ة لعددِ يقصد بمعامؿ الصعوبة "النسبة المئوي

العينة  % مف أعدادِ 27حيث تمثؿ كؿ مجموعة  ،صحيحة مف المجموعتيف المحكيتيف العميا والدنيا
 : حسب المعادلة التاليةذلؾ ( طالبات، و 9عدد األفراد في كؿ مجموعة ) االستطبلعية، فيكوفُ 

 (90:  2012، عفانة)                                                                       

 الفقرة  =  صعوبةُ 
 مجموعة اإلجابات الخاطئة عمى الفقرة

 الفقرةعمى عدد األفراد الذيف أجابوا 

يجاد معامؿِ  وبتطبيؽ المعادلة السابقةِ   أف   وجدت الباحثة ،الصعوبة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار وا 
 فقرات االختبار، وذلؾَ  عمى جميعِ  الباحثةُ  ىتبق (، وبيذه النتائجِ 0.65الصعوبة الكمي ) معامؿِ  متوسطَ 
( واقؿ مف 0.20أكثر مف ) الصعوبةِ  كانت معامبلتُ  الفقرات، حيثُ  صعوبةِ  مستوى درجةِ  لمناسبةِ 

(0.80.) 
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 : التمييز معامؿً  إيجادي   ثانيان:

مى التمييز بيف الطمبة مف حيث الفروؽ الفردية بينيـ، وقدرتيا عمى التمييز ع قدرة الفقرةويقصد بو 
بيف الفئة العميا والفئة الدنيا.وكاف اليدؼ مف حساب معامؿ التمييز لفقرات االختبار ؛ىو حذؼ الفقرات 

 ألنيا تعتبر ضعيفة. 0.20التي يقؿ تمييزىا عف 

 (  91:  2012، عفانةوفقًا لممعادلة التالية ) ،معامبلت التمييز لمفقراتِ  تـ حسابُ وقد 

 تمييز الفقرة  =  معامؿُ  
 عدد اإلجابات الصحيحة في الفئة الدنيا –عدد اإلجابات الصحيحة في الفئة العميا 

 عدد عناصر إحدى المجموعتيف

متوسط معامؿ التمييز  حيث بمغَ ،ولقد اتضح أف معامبلت التمييز كانت مناسبة لجميع الفقرات 
 عمى جميع فقرات االختبار. تبقي الباحثةوبذلؾ  ،عميو فإف جمع الفقرات مقبولةو  ،(0.65الكمي )

 والجدوؿ التالي يبف معامبلت الصعوبة والتمييز لفقرات اختبار التواصؿ الرياضي:
 (4.13جدكؿ )

 الصعكبة كالتمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار معامالتي 
 معامالت التمييز معامالت الصعكبة ـ معامالت التمييز معامالت الصعكبة ـ
1 0.75 0.75 16 0.62 0.62 
2 0.65 0.65 17 0.77 0.64 
3 0.54 0.58 18 0.65 0.75 
4 0.62 0.69 19 0.62 0.61 
5 0.56 0.65 20 0.64 0.75 
6 0.62 0.65 21 0.71 0.71 
7 0.69 0.78 22 0.72 0.65 
8 0.75 0.62 23 0.76 0.75 
9 0.69 0.51 24 0.61 0.76 
10 0.64 0.51 25 0.69 0.51 
11 0.59 0.62 26 0.75 0.68 
12 0.57 0.69 27 0.64 0.62 
13 0.59 0.75 28 0.62 0.78 
14 0.69 0.64 29 0.57 0.65 
15 0.67 0.51 30 0.69 0.69 

 0.65 معامؿ التمييز الكمي 0.65 معامؿ الصعكبة الكمي
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 :صدؽ االختبار  
 :،وىما كالتاليتحققت الباحثة مف صدؽ االختبار بطريقتيف

 :صدؽ المحكميف أكالن: 
ممحؽ  -المحكميف مف ذوي االختصاصمف  االختبار في صورتو األولية عمى مجموعةٍ  تـ عرُض 

جراء التعديبلت البلزمة مف حيث؛ السبلمة المغوية، ومدى  ، وتـ أخذ آرائيـ،ومبلحظاتيـ-(1)رقـ  ،وا 
 . -(10ممحؽ رقـ)–ختبار في صوررتو النيائية الشمولية المفاىيـ لموحدة الدراسية، ومف ثـ إخراج ا

 :صدؽ االتساؽ الداخميثانيان: 

عمى عينة استطبلعية مكونة  الداخمي لبلختبار بتطبيؽ االختبارِ  االتساؽِ  جرى التحقؽ مف صدؽِ 
درجات كؿ فقرة مف معامؿ ارتباط بيرسوف بيف  ( طالبة مف خارج أفراد عينة الدراسة، وتـ حسابُ 30مف )

(  SPSSفقرات االختبار، والدرجة الكمية لبلختبار الذي تنتمي إليو، وذلؾ باستخداـ البرنامج االحصائي) 
 والجداوؿ اآلتية توضح ذلؾ.

الدرجة الكمية لمبعد الذم تنتمي ك ،التكاصؿ الرياضير كؿ فقرة مف فقرات اختبا بيف رتباطاال معامؿ  -1
   إليو:

مع الدرجة الكمية لمبعد الذي  ،ختباراالمعامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات  لقد قامت الباحثة بحساب 
  التالي: تنتمي إليو الفقرة،  وىي كما يوضحيا الجدوؿ
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 (4.14جدكؿ رقـ )
 كالبعد الذم تنتمي إليو التكاصؿ الرياضي كؿ فقرة مف فقرات اختبار بيف رتباطاال معامؿ 

 ـ
رقـ الفقرة 
 في االختبار

 معامؿ االرتباط
مستكل 

 الداللة
 الفقرة

رقـ الفقرة 
 في االختبار

معامؿ 
 االرتباط

 مستكل الداللة

 الثاني بعدتابع ال األكؿ : التمثيؿ بعدال
1 2 0.658** 0.01 17 15 0.431* 0.05 
2 3 0.745** 0.01 18 16 0.695** 0.01 
3 4 0.415* 0.05 19 21 0.756** 0.01 
4 9 0.669** 0.01 20 22 0.621** 0.01 
5 12 0.595** 0.01 21 23 0.569** 0.01 
6 13 0.411* 0.05 22 27 0.741** 0.01 
7 14 0.665** 0.01 23 28 0.636** 0.01 
 الثالث : القراءة بعدال 0.01 **0.710 18 8
9 19 0.620** 0.01 24 6 0.647** 0.01 
10 20 0.784** 0.01 25 7 0.595** 0.01 
11 29 0.556** 0.01 26 10 0.666** 0.05 
12 30 0.436* 0.05 27 17 0.412* 0.05 

 0.01 **0.666 24 28 الثاني : الكتابة بعدال
13 1 0.629** 0.01 29 25 0.560** 0.01 
14 5 0.741** 0.01 30 26 0.784** 0.01 
15 8 0.812** 0.01  
16 11 0.696** 0.01 

 (0.05، 0.01)عند مستوى داللة احصائيا  دالة ارتباطوجود  (4.14) الجدوؿ رقـ يتضح مف
وىذا يشير إلى أف تمؾ الفقرات تصب في مضموف كؿ مجاؿ  كؿ مجاؿ،والدرجة الكمية ل لفقراتيف اب

 وتعبر عنو.
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 الرياضي:تكاصؿ كالدرجة الكمية الختبار الكؿ فقرة بيف رتباط اال معامؿ  -2

، وىي كما والدرجة الكمية لبلختباركما تـ إيجاد معامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات االختبار 
  التالي:الجدوؿ  يايوضح

 (4.15جدكؿ رقـ )
 (30)ف =   الدرجة الكمية لالختبارإيجاد معامؿ ارتباط كؿ فقرة مع 

 مستكل الداللة معامؿ االرتباط الفقرة مستكل الداللة معامؿ االرتباط ـ
1 0.621** 0.01 16 0.412* 0.05 
2 0.565** 0.01 17 0.585** 0.01 
3 0.432* 0.05 18 0.675** 0.01 
4 0.652** 0.01 19 0.756** 0.01 
5 0.695** 0.01 20 0.521** 0.01 
6 0.695** 0.01 21 0.652** 0.01 
7 0.695** 0.01 22 0.745** 0.01 
8 0.695** 0.01 23 0.621** 0.01 
9 0.621** 0.01 24 0.632** 0.01 
10 0.696** 0.01 25 0.512** 0.01 
11 0.647** 0.01 26 0.412* 0.05 
12 0.752** 0.05 27 0.432* 0.05 
13 0.695** 0.01 28 0.585** 0.01 
14 0.595** 0.01 29 0.745** 0.01 
15 0.652** 0.01 30 0.695** 0.01 

 (0.05، 0.01)عند مستوى داللة احصائيا  دالة ارتباطوجود  (4.15) الجدوؿ رقـ يتضح مف
لبلختبار،وىذا يشير إلى أف تمؾ الفقرات تصب في مضموف كؿ مجاؿ وتعبر والدرجة الكمية  لفقراتيف اب

 عنو.
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 ثبات االختبار  

ار نفسو عدة مرات في نفس مدى االتساؽ في عبلمة الفرد إذا أخذ االختب :االختبارِ  قصد بثباتِ يُ 
طريقة التجزئة ،تيقطرياستخداـ بثبات االختبار المطبؽ عمى العينة االستطبلعية  تـ إيجادتد وق ،الظروؼ
 .20ريتشارد سوف  –كودر  ، ومعادلةالنصفية 

 التجزئة النصفية  -1

االختبار بإيجاد معامؿ ارتباط بيرسوف بيف األسئمة الفردية  بالتحقؽ مف ثباتِ  قامت الباحثةُ  
وقد تـ تصحيح معامبلت االرتباط باستخداـ معامؿ ارتباط سبيرماف براوف  ،والزوجية لبلختبار لكؿ محورٍ 

 (2012)عفانة:حسب المعادلة التالية : لمتصحيحِ 

 رمعامؿ الثبات =  
  ر

 معامؿ االرتباط )ر( حيث،                  

  الثبات باستخداـ التجزئة النصفية 

 باستخداـ طريقة التجزئة النصفية  معامبلت ثبات االختبارِ  التاليالجدوؿ ويبيف 
 (4.16جدكؿ رقـ )

 االختبار باستخداـ طريقة التجزئة النصفية ثباتً  معامالتي 

 معامؿ المعدؿ معامؿ الثبات عنكاف المحكر المحكر
 0.85 0.74 التمثيؿ األوؿ
 0.82 0.69 الكتابة الثاني
 0.76 0.61 القراءة الثالث

 0.87 0.76 جميع الفقرات
 ذلؾ ألف عدد الفقرات فردي.و  ،(الثالث –تـ استخداـ معادلة جتماف في البعديف )الثاني  -

، جيدوىو معامؿ ثبات ،  (0.87أف معامؿ الثبات لجميع الفقرات ) (4.16)يتضح مف الجدوؿ 
 مما يؤكد إمكانية استخداـ ىذا االختبار في الدراسة الحالية.

 
    20ريتشارد سكف  –. طريقة ككدر 2

ألبعاد اختبار المفاىيـ  ،20ريتشاردسوف   -لمعرفة مدى ثبات االختبار؛ تـ حساب معامؿ كودر
الرياضية ،وىي طريقة مناسبة لبلختبارات التي تكوف نتيجة أسئمتيا إما صواب أو خطأ ،أي لممتغيرات 
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طبقًا  ،لمدرجة الكمية لبلختبارِ  20عمى قيمة معامؿ كودر ريتشارد سوف تـ الحصوؿ حيث الثنائية،
 (2012لممعادلة التالية: ) عفانة:

فامؿ الثبات "ث" = مع
ف  

  (1 -                   )  

 حيث أف : س : نسبة اإلجابة الصحية عمى الفقرة
 س( نسبة اإلجابة الخاطئة عمى الفقرة. – 1)
 ف الكمي لبلختباري: التبا2ع

 (4.17الجدكؿ )
 20ف كمعامؿ ككردر ريتشارد سكف ياعدد الفقرات كالتب

 20كمعامؿ ككردر ريتشارد سكف  فيالتبا عدد الفقرات المحكر
 0.64 3.14 12 التمثيؿ
 0.62 3.11 11 الكتابة
 0.71 3.45 7 القراءة

 0.76 41.3 30 االختبار ككؿ
وىي  ،(0.76لبلختبار ككؿ كانت ) 20ريتشارد سوف  أف معامؿَ 4.17) (مف الجدوؿ يتضح ُ 

 إلى تطبيؽ االختبار عمى عينة الدراسة. تطمئف الباحثة جيدة، وقيمة 

 :مكاد الدراسة 
 دليؿي المعمـ:  -1

، أنموذج دانياؿ ، وخاصةراتيجيات النظرية البنائيةالتربوي المرتبط باست األدبِ  جعةِ امف خبلؿ مر 
  ،بإعداد دليؿ لمعمـ ةُ الباحث تقام ،الرياضية واستراتيجيات تدريسيا وكذلؾ األدب التربوي الخاص بالمفاىيـِ 

ونقمو إلى  ،في ترجمة المحتوى الرياضي الميمة التي تساعدُ  األدواتِ  دليؿ المعمـ مف ضمفِ  حيث يعد  
ينبغي أف يتوفر بيف يدي المعمـ أثناء القياـ بدوره في عممية  الواقع في الصؼ الدراسي؛ ومف ىذا المنطمؽِ 

  بحيث يوظفو في عممو  داخؿ الصؼ.  ،التعميـ
 الخطوات التالية: اتبعت الباحثة وإلعداد الدليؿِ 

االطػػػػبلع عمػػػػػى  مػػػػػف خػػػػبلؿِ  دة "المجموعػػػػػات والعمميػػػػات عمييػػػػا"،تحديػػػػد األىػػػػداؼ العامػػػػػة لتػػػػدريس وحػػػػ - أ
 الوحدة في كتاب الطالب. موضوعاتِ 

 عرضو سابقًا. تـّ  تحميؿ محتوى وحدة " المجموعات والعمميات عمييا"  وفؽ ما - ب

 س( -1مج س )

 2ع
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تػػػدريس الرياضػػػيات  الدراسػػػات والبحػػػوث السػػػابقة التػػػي طبقػػػت أنمػػػوذج دانيػػػاؿ فػػػياالطػػػبلع عمػػػى بعػػػض  - ت
 المعمـ المكونات التالية: وقد تضمف دليؿُ  لبلستفادة منيا،

 وتتضمف اليدؼ مف الدليؿ ،وأىميتو في تدريس الوحدة ألولى "المجموعات" ومكوناتو. ،مقدمة .1
 نبذة عف أنموذج دانياؿ ومراحمو باإلضافة لمخطط يوضح ىذه الخطوات.  .2
 قائمة بالدروس المتضمنة في الوحدة. .3
نتائج تحميؿ  والتي تـ تحديدىا في ضوءِ  قائمة بالمفاىيـ الرياضية المتضمنة في وحدة الدراسة، .4

 المحتوى.
 . األىداؼ السموكية لوحدة الدراسة.3
المواد واألدوات والمصادر التعميمية التي تؤدي إلى تحقيؽ األىداؼ  ضمفُ وتت الوسائؿ التعميمية: . 4

 .بشكؿ فعاؿ  السموكية لمدرسِ 
 فؽ األنموذج.وِ  سو خطة السير في الدر  . 5

 تخطيط الدركس بدليؿ المعمـ:
 ف كؿ درس العناصر التالية:وقد تضمّ  ،التعميمي المعرفيألنموذج دانياؿ  الدروس وفقاً  تـ تخطيطُ   

 عنواف الدرس. 
 عدد الحصص. 
 ،وذلؾ في  األىداؼ المتوقعة مف تدريس المفاىيـ: تـ صياغة أىداؼ كؿ درس في صورة سموكية

 ضوء نتائج تحميؿ المحتوى.
 واألدوات  كػػػػػػؿ درس مجموعػػػػػػة مػػػػػػف الوسػػػػػػائؿِ  مميػػػػػػة : وتضػػػػػػمفُ الوسػػػػػػائؿ واألدوات التعميميػػػػػػة التع

 وأورؽ العمؿ وغيرىا.  ،سةوالبطاقات الممونة وبعض العناصر المحسو  كالصور،
  :تـ تحديد خطػوات السػير فػي كػؿ درس بمػا يػتبلءـ مػع أنمػوذج دانيػاؿ خطكات السير في الدرس

 التعميمي المعرفي.
  :دليػؿ المعمػـ ، تـ تضميف أسئمة التقويـ الخاصػة بكػؿ درس بػأوراؽ العمػؿ الصػفية،تقكيـ الدرس 

 :وقد تـ مراعاة أنواع التقويـ التالية في كؿ درس 
وذلؾ   ،التقويـ القبمي: يشمؿ مناقشة الطالبات في المعمومات والمعارؼ السابقة التي تـ دراستيا -

 ، كخطوة تمييدية لتحديد متطمبات التعمـ السابقة لدييف.ة الدرسفي بداي
التقويـ التكويني: ويتمثؿ في المناقشة بيف المناقشة بيف المعممة والطالبات ومبلحظة أدائيف أثناء  -

 ذ األنشطة.تنفي
مة لمطالبات في نياية مفي األنشطة والتدريبات التي تقدميا المع التقويـ النيائي)الختامي( ويتمثؿُ  -

 ىو يتمثؿ في تطبيؽِ  ومعرفة مدى تحيؽ أىداؼ الدرس، أيضاً  ليو،وصمف إ لمعرفة مات ؛الدرسِ 
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ى الطالبات بعد نياية عم -واختبار التواصؿ الرياضي ،يـ الرياضيةاختبار المفاى -أدوات الدراسة
 التدريس لوحدة المجموعات والعمميات عمييا)وحدة الدراسة(.

 بإعداد الدليؿ كفؽن لمخطكات التالية: ةالباحث تقامقد ك 
  سات السابقة في ىذا المجاؿ.ااالطبلع عمى األدبيات التربوية والدر  -
مف كتاب الصؼ السابع يا" "وحدة المجموعات والعمميات عمي االطبلع عمى محتوى موضوعات -

 . األساسي
الرياضيات ( مف كتاب المجموعات والعمميات عمييا) ولىالوحدة األ وىي: ،تحديد محتوى المادة العممية -

 .الجزء األوؿ لمصؼ السابع األساسي
مبحث  عرض الدليؿ في صورتو األولية عمى مجموعة مف المحكميف مف ذوي االختصاص)مشرفي -
  ئيـ حولو مف حيث :اإلبداء آر  ؛الرياضيات لمصؼ السابع األساسي(مي ممع – رياضياتال

 ."  المجموعات والعمميات عمييا"  مدى شمولية الدليؿ لمحتوى وحدة. 1
 .سابع األساسيالصؼ ال الباتمدى مناسبة الدليؿ لمستوى ط. 2
 الصحة العممية والمغوية . . 3
 .حذؼ أو إضافة أو إبداء أي مبلحظات أخرى . 4

  وخرجَ  ،فو التعديبلت التي أوصى بيا المحكم ءابإجر  ةالباحث تقام ،ء المحكميفاوبعد أخذ آر 
 .(13)محؽ رقـ م  -الدليؿ في صورتو النيائية

 ،المجموعة التجريبيةِ  الباتِ الدليؿ مع ط بتنفيذ دروسِ  ةالباحثُ  تقام : حيثُ تطبيؽ وتنفيذ الدليؿ
 حصٍص أسبوعياً  4، بواقع ةحص (13)الحصص المخصصة لتنفيذ دروس الدليؿ ب بمغ مجموعُ  بحيثُ 
 .(2ممحؽ رقـ)أربع أسابيع لمدة 

 دليؿ الطالب:  -2
–المجموعاتفي وحدة -تقويـ الوىي عبارة عف أسئمة  ،اتؽ عمؿ لمطالبِ ابإعداد أور  ةُ الباحث تقام

 .(عنيا في نياية الحصة) وذلؾ لئلجابة ،تاالبالط ىؽ عماحيث يتـ توزيع ىذه األور 
 ضبط متغيرات الدراسة: رابعان: 

 ،ضبطيا العوامؿ الدخيمة التي يتوجبُ  انطبلقًا مف الحرص عمى سبلمة النتائج، وتجنبًا آلثارِ 
 طريقة المجموعتافِ  تبنت الباحثةُ والحد مف آثارىا لموصوؿ إلى نتائج صالحة قابمة لبلستعماؿ والتعميـ، 

 االعتمادِ  وتطابؽ المجموعتيف مف خبلؿِ  عمى تكافؤِ  اختباريف قبؿ التجربة، ويعتمدُ التجريبية والضابطة ب
لذا  ؛أو العوامؿِ  المتوسطات الحسابية في بعض المتغيراتِ  العشوائي ألفراد العينة، ومقارنةِ  عمى االختيارِ 
 بضبط المتغيرات التالية :  قامت الباحثةُ 
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 .العمر الزمني 
  لمطالبات.التحصيؿ العاـ السابؽ 
 .التحصيؿ السابؽ في مادة الرياضيات 
  وحدة المجموعات.الختبار المفاىيـ الرياضية في االختبار القبمي لممجموعتيف التجريبية والضابطة 
 وحدة المجموعات.في  ختبار التواصؿ الرياضياالختبار القبمي لممجموعتيف التجريبية والضابطة ال 

 لكؿ مف المتغيرات السابقة:  موعتيفِ لتكافؤ المج موجزٌ  وفيما يمي عرٌض 

تـ رصُد أعمار الطالبات مف خبلِؿ السجبلت المدرسية قبؿ البدء في : العمر الزمنيضبط متغير  
 . 2014التجربة،  واستخرجت متوسطات األعمار ابتداًء مف أوؿ أكتوبر 

تـ  والضابطة قبؿ البدء في التجربة، المجموعتيف التجريبية متوسطي ولمتعرؼ عمى الفروؽ بيف
 يوضح ذلؾ: التاليالجدوؿ و استخداـ اختبار )ت( 

 (  4.18)جدكؿ رقـ 
المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كقيمة )ت( كمستكل الداللة  لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة 

 لمتغير العمر الزمني

عدد  المجمكعة المتغير
 األفراد

المتكسط 
 الحسابي

نحراؼ اال 
 المعيارم

قيـ ت 
 المحسكبة

مستكل 
 الداللة

 العمر الزمني
 0.471 12.697 35 الضابطة

0.535 
غير دالة 
 0.430 12.649 35 التجريبية إحصائيا

 2.00=  0.05( وعند مستوى داللة 68قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )
 2.66=  0.01( وعند مستوى داللة 68قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجوعتيف التجريبية (4.18) مف الجدوؿِ  يتضحُ 
 الزمني. العمرِ التجربة وىذا يعني أف المجموعتيف متكافئتاف في  قبؿ بدءِ  العمر الزمني،والضابطة في 

 ضبط متغير التحصيؿ العاـ السابؽ لمطالبات: 

تمت المقارنة بيف متوسطي الدرجات  ،العاـ المجموعتيف في مستوى التحصيؿِ  لمتحقؽ مف تكافؤِ  
-2013) يالمئوية لمتحصيؿ العاـ لممجموعتيف التجريبية والضابطة في االختبار النيائي لمعاـ الدراس

 دس باستخداـ اختبار )ت( لتعرؼ داللة الفروؽ والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ :ا( في الصؼ السـ2014
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 (4.19رقـ )جدكؿ 
 الفركؽ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في متغير التحصيؿ الدراسة العاـ  داللةي 

 قبؿ تطبيؽ النمكذج

 المجمكعة المتغير
عدد 
 األفراد

المتكسط 
 الحسابي

اإلنحراؼ 
 المعيارم

قيـ ت 
 المحسكبة

قيمة 
 الداللة

مستكل 
 الداللة

 التحصيؿ العاـ
 85.5 674.4 35 الضابطة

0.027 0.979 
غير دالة 
 84.5 674.9 35 التجريبية إحصائيا

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجوعتيف التجريبية والضابطة في  (4.19)مف  يتضحُ 
وىذا يعني أف المجموعتيف متكافئتاف في التحصيؿ الدراسي  ،التحصيؿ الدراسي العاـ قبؿ بدء التجربة

 العاـ.

 :التحصيؿ في مادة الرياضيات ضبط متغير 

تمت المقارنة بيف متوسطي الدرجات  ،العاـِ  مف تكافؤ المجموعتيف في مستوى التحصيؿِ  لمتحقؽِ  
المئوية لمتحصيؿ العاـ لممجموعتيف التجريبية والضابطة في االختبار النيائي لمادة الرياضيات لمعاـ 

لتعرؼ داللة الفروؽ والجدوؿ التالي يبيف  باستخداـ اختبار )ت( ( في الصؼ السادسِ 2013-2014)
 ذلؾ :

 (4.20)جدكؿ رقـ 
 التحصيؿ الدراسي لمادة الرياضيات داللة الفركؽ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في متغيرً 

 المجمكعة المتغير 
عدد 
 األفراد

المتكسط 
 الحسابي

نحراؼ اال 
 المعيارم

قيـ ت 
 المحسكبة

قيمة ت 
 الجدكلية

قيمة 
 الداللة

مستكل 
 الداللة

التحصيؿ في 
 مادة الرياضيات

 7.33 26.17 35 35 الضابطة
0.32 0.74 

غير دالة 
 7.98 25.57 35 35 التجريبية إحصائيا
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عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجوعتيف التجريبية  (4.20الجدوؿ)يتضح مف 
وىذا يعني أف المجموعتيف متكافئتاف في  ،التجربةِ  والضابطة في التحصيؿ في مادة الرياضيات قبؿ بدء

 التحصيؿ في مادة الرياضيات.
 التطبيؽ القبمي لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة الختبار المفاىيـ الرياضية: 

 ،تطبيؽ( -فيـ -وفيما يمي عرض موجز لتكافؤ المجموعتيـ في كؿ بعد مف أبعاد االختبار)تذكر  
باستخداـ اختبار"ت"بيف  المتوسطات واالنحرافات المعيارية وداللة الفروؽ( يبيف 4.19والجدوؿ رقـ)

 المجموعتيف التجريبية والضابطة:
 (4.21) رقـ جدكؿ

 نتائج اختبار "ت" لمعرفة الفركؽ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في االختبار 
 القبمي لممفاىيـ الرياضية

 المجمكعة المتغير
عدد 
 األفراد

المتكسط 
 الحسابي

نحراؼ اال 
 المعيارم

قيـ ت 
 المحسكبة

قيمة 
 الداللة

مستكل 
 الداللة

 المعرفة
 2.41 3.66 35 الضابطة

0.377 0.707 
غير دالة 

 2.01 3.46 35 التجريبية 0.05عند

 الفيـ
 1.71 1.97 35 الضابطة

0.648 0.519 
غير دالة 

 1.61 2.23 35 التجريبية 0.05عند

 التطبيؽ
 1.48 2.46 35 الضابطة

0.851 0.117 
غير دالة 

 1.38 1.91 35 التجريبية 0.05عند

الدرجة الكمية )المفاىيـ 
 الرياضية(

 3.71 8.09 35 الضابطة
0.294 0.599 

غير دالة 
 3.22     7.62 35 التجريبية 0.05عند

( α=  0.05داللة ) عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى( 4.21 (مف الجدوؿ يتضحُ    
بيف طالبات المجموعة الضابطة والتجريبية في أبعاد االختبار والدرجة الكمية لكؿ اختبار، وعميو فإف 

 المجموعتيف متكافئتاف في االختبار القبمي.
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 التطبيؽ القبمي لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة الختبار التكاصؿ الرياضي:  

 -كتابة -تمثيؿ رياضي) المجموعتيـ في كؿ بعد مف أبعاد االختباروفيما يمي عرض موجز لتكافؤ 
 ( يبيف المتوسطات واالنحرافات المعيارية وداللة الفروؽ باستخداـ اختبار"ت"4.22والجدوؿ رقـ) (،قراءة

 بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة:
 (4.22)جدكؿ 

 نتائج اختبار "ت" لمعرفة الفركؽ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في االختبار 
 القبمي لمتكاصؿ الرياضي

 المجمكعة المتغير
عدد 
 األفراد

المتكسط 
 الحسابي

نحراؼ اال 
 المعيارم

قيـ ت 
 المحسكبة

قيمة 
 الداللة

مستكل 
 الداللة

 التمثيؿ
 1.84 3.43 35 الضابطة

0.603 0.548 
غير دالة 

 2.12 3.14 35 التجريبية 0.05عند

 الكتابة
 2.02 3.29 35 الضابطة

0.868 0.388 
غير دالة 

 1.52 2.91 35 التجريبية 0.05عند

 القراءة
 1.5 2.09 35 الضابطة

0.075 0.940 
غير دالة 

 1.68 2.11 35 التجريبية 0.05عند

الدرجة الكمية 
 )التواصؿ الرياضي(

 3.96 8.8 35 الضابطة
0.675 0.502 

غير دالة 
 3.82 8.17 35 التجريبية 0.05عند

( α=  0.05عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )(4.22 (يتضح مف الجدوؿ    
بيف طالبات المجموعة الضابطة والتجريبية في أبعاد االختبار والدرجة الكمية لكؿ اختبار، وعميو فإف 

 ي.يف متكافئتاف في االختبار القبمالمجموعت
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 إجراءات الدراسة:ان: خامس

 الخطوات التالية: ةالباحث تاتبعكد مف صحة فروضيا أمتلو  ،سةاعف تساؤالت الدر  لئلجابةِ 
 سات السابقة ذات الصمة بموضوع البحث.ااالطبلع عمى األدب التربوي والدر  .1
 .أنموذج دانياؿالرياضي وكذلؾ واصؿ بالت ص بالمفاىيـ وكتابة اإلطار النظري الخا .2
 . ألنموذج دانياؿا قً اختيار الدروس التي سيتـ تدريسيا وف .3
بعرضو عمى مجموعة مف  ومف ثـ ضبط الدليؿ ،أنموذج دانياؿحؿ المر  اً إعداد دليؿ لممعمـ وفق .4

 المحكميف.
قو وثباتو بتطبيقو عمى كد مف صدأوالت ،ت التفكير الرياضياميار المفاىيـ الرياضية إعداد اختبار  .5

 االستطبلعية. العينة
 كد مف صدقو وثباتو بتطبيقو عمى العينةأوالت ،الرياضي واصؿت التاإعداد اختبار ميار  .6

 االستطبلعية.
األساسي مف مدرسة  سابعالصؼ ال شعبتيف مف شعب وىي ،(التطبيؽ) فعميةسة الااختيار عينة الدر  .7

 .بنات المدينة المنورة االعدادية
 بعدي.-اختيار المنيج التجريبي وتصميـ المجموعتيف التجريبية والضابطة مع قياس قبمي .8
 ورصد النتائج ،المجموعتيف التجريبية والضابطة الباتعمى ط الختبار المفاىيـ تطبيؽ القبميال .9

 سة.المتحقؽ مف تكافؤ مجموعتي الدر ؛  وتحميميا إحصائياً 
ورصد  ،المجموعتيف التجريبية والضابطة الباتعمى طي الختبار التواصؿ الرياض تطبيؽ القبميال .10

 .سةامجموعتي الدر  لمتحقؽ مف تكافؤِ  ؛وتحميميا إحصائياً  النتائج
أنموذج دانياؿ ب بحيث تدرس الدروس المحددة  ،التجريبية ةسة عمى المجموعاتطبيؽ تجربة الدر  .11

 وتدرس المجموعة الضابطة بالطريقة التقميدية.
 المجموعتيف ورصد النتائج. لباتعمى طا الختبار المفاىيـ الرياضية تطبيؽ البعديال .12
 المجموعتيف ورصد النتائج. الباتعمى طالختبار التواصؿ الرياضي البعدي  تطبيؽال .13
 .(SPSSوبرنامج ) رسة باستخداـ األساليب االحصائية المناسبةاتحميؿ نتائج الد .14
 . تفسير النتائج. .15
 كتابة التوصيات والمقترحات.  .16
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  اإلحصائية: معالجاتالسادسان: 

 المعالجات اإلحصائية اآلتية: ةالباحث تاستخدمسة االختبار فرضيات الدر 
 .لعينتيف مستقمتيف ومتساويتيف(  t-test"ت"  )اختبار .1
عمػػى  مػػف أف المتغيػػر المسػػتقؿ يػػؤثر وفػػؽ دليػػؿ عمػػى مؤشػػراتو، وذلػػؾ لمتأكػػدِ  إيجػػاد حجػػـ التػػأثير  .2

 الصدفة أو العشوائية. لـ يكف تأثيره نتيجةَ وأنو  ،المتغير التابع

   المعادلة التالية: باستخداـ"   η2بحساب مربع إيتا "  ةالباحث تقامثير أولحساب حجـ الت

     
  

     
 

يسػػيـ فيػػػو فػػي المتغيػػر التػػابع الػػذي يمكػػف أف  لمشػػػترؾ= مربػػع ايتػػا  ويعبػػر عػػف نسػػبة التبػػايف ا η 2حيػػث
 المتغير المستقؿ.

t2  قيمة =t ( المحسوبة عند استخداـ اختبارt-test.) 

df  وتساوي  الحرية= ترمز لدرجةN1+N2-2.  

 (44، 43: 2000عفانة، ) 

 والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:

 ( 4.23جدكؿ رقـ )
 مقاييس حجـ التأثير الجدكؿ المرجعي المقترح لتحديد مستكيات حجـ التأثير بالنسبة لكؿ مقياس مف 

 المستخدمةاألداة 
 حجـ التأثير

 كبير متكسط صغير
2 η 0.01 0.06 0.014 
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ُ
 
ُاخلايش

 
ُانفظم

وتفضريها ُانذراصحُ 
 
َُتائح

 

 

 

 .َتائحُ انسؤالِ األول وتفسريها -

 .َتائحُ انسؤالِ انثاَي وتفسريها -

 .َتائحُ انسؤال ِانثانث وتفسريها -
 .َتائحُ انسؤالِ انرابع وتفسريها -
 َتائح اندراسة.انتعقيب انعاو عهى  -
 تىصيات اندراسة. -
 يقرتحات اندراسة. -
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 الفصؿ الخامس

 نتائج الدراسة كمناقشتيا

، والمتعمقة بيدؼ الدراسِة  المتمثؿ في التي توصمت إلييا الباحثةيتناوُؿ ىذا الفصُؿ عرضًا لمنتائج 
يات لدى طالبات الصؼ "ما أثر استخداـ أنموذج دانياؿ في تنمية المفاىيـ والتواصؿ الرياضي في الرياض

ـ   SPSSالسابع األساسي بغزة؟ " حيث تـ استخداـ البرنامج اإلحصائي  في معالجِة بيانات الدراسة، وسيت
 َوضعت الباحثةعرض النتائج التي تـ التوصؿ إلييا، وكذلؾ مناقشة النتائج وتفسيرىا، وفي ضوِئيا 

 مجموعة مف التوصيات والمقترحات.

 بالسؤاؿ األكؿ كتفسيرىا:اإلجابة المتعمقة  

الصؼ السابع طالبات  تنمييا لدىالرياضية المراد  المفاىيـُ  ما" ينصُّ السؤاؿ عمى ما يمي:
باالطبلع عمى األدب التربوي والدراسات السابقة  قامت الباحثة" ولئلجابة عف ىذا السؤاؿ ؟األساسي

)المجموعات( مف كتاب الرياضيات  وحدةبتحميؿ  قامت الباحثةالمتعمقة بالمفاىيـ الرياضية، ومف ثـ 
لمصؼ السابع األساسي، تحديد المفاىيـ الرياضية الواجب تنميتيا بالنسبة لمطالبات في ىذه المرحمة، 

المختصيف والخبراء في بحصر المفاىيـِ الرياضية، وعرضيا عمى مجموعٍة مف  قامت الباحثةحيث 
لمتأكد مف صحتيا وشموليتيا، ومف أجؿ التعديؿ أو الحذؼ أو  -(1ممحؽ رقـ )-وطرؽ التدريس المناىج

بداء الرأي، وبعد جمعيا  لمجموعة مف المفاىيـ الرياضية والمشار  ورصدىا توصمت الباحثةُ اإلضافة، وا 
 (.3) إلييا في ممحؽ رقـ
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 اإلجابة المتعمقة  بالسؤاؿ الثاني:

الصؼ طالبات لدى  تنميتياالمراد  ميارات التواصؿ الرياضي ما: "ينصُّ السؤاؿ عمى ما يمي
 "؟ السابع األساسي

 في تنميتيا داالمر  الرياضي التواصؿ تار امي عرض خبلؿ مف السؤاؿ ىذا عف باإلجابة الباحثةُ  قامتْ   
 .( 42 ) صفحة في الثاني الفصؿ في وذلؾ سة،االدر  ىذه
 التواصؿ تاميار  مجاؿ في والبحوث سات،اوالدر  التربوي، األدب عمى اإلطبلع ؿخبل مف أنوُ  حيث  

 والتحدث، والكتابة، ءة،ار قال(: ىي اً شيوع األكثر الرياضي التواصؿ تاميار  بأف الباحثة ترى الرياضي
 مف إالّ  ومتكاممة جّيدة بصورة والتحدث االستماع :ميارتي قياس لصعوبة ظرًا ون ،)والتمثيؿ واالستماع،

 بالدور تتعّمقاف وانما وحده، بالطالب تتعّمقاف ال ألنيما صوتي؛ تسجيؿ أو خاصة، مبلحظة بطاقة خبلؿ
 بعض الباحثة حددت فقد آخر؛ جانب مف وزمبلئو والطالب جانب، مف المعمـ مع الطالب بيف المتباَدؿ

 ميارة( :وىي تنميتيا فيأنموذج دانياؿ  استخداـ أثر لقياس سةار دال ىذه في الرياضي التواصؿ تاميار 
 التواصؿ تاميار  اختبار خبلؿ مف قياسيا إلمكانية وذلؾ ،)التمثيؿ وميارة الكتابة، وميارة ءة،ار قال

 المناىج في المتخصصيف بعض قبؿ مف وتحكيمو إعداده تـ والذي سة،االدر  ىذه في المستخدـ الرياضي
  .الرياضيات تدريس وطرؽ
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 كتفسيرىا:   اإلجابة المتعمقة بالسؤاؿ الثالث 

( بيف α≤ 0.05ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى)" ينص السؤاؿ عمى ما يمي:
القياس البعدي  مف المجموعة الضابطة في فمتوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط أقراني

 " ؟ الرياضية ختبار المفاىيـال
 نص عمى اآلتي :تي توال ةالصفري يةولئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ وضع  الفرض

( بيف متوسط درجات طالبات α≤ 0.05فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى) دال توج"
 "؟الرياضيةالمجموعة الضابطة في اختبار المفاىيـ  فيالمجموعة التجريبية ومتوسط أقرانيف 

 بحساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية،  قامت الباحثة، يةالفرض هالختبار ىذو 
لحساب داللة الفروؽ بيف مجموعتيف مستقمتيف وذلؾ لمتعرؼ الفروؽ    T. testاستخدمت اختبار "ت" و 

 البعدي ىيـ الرياضيةفي اختبار المفابيف متوسطي درجات طالبات المجموعتيف التجريبية والضابطة 
 والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ : 

 (5.1جدكؿ رقـ )
 داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في 

 اختبار المفاىيـ الرياضية البعدم

عدد  المجمكعة المتغير
 األفراد

المتكسط 
 الحسابي

نحراؼ اال 
 المعيارم

قيـ ت 
 المحسكبة

قيمة 
 الداللة

مستكل 
 الداللة

 تذكرال
 3.29 8.06 35 الضابطة

دالة  0.00 6.32
 1.66 12,00 35 التجريبية 0.01عند

 الفيـ
 2.28 4.71 35 الضابطة

 دالة  0.00 5.05
 0.95 6.83 35 التجريبية  0.01عند

 التطبيؽ
 1.96 4.83 35 الضابطة

4.93 0.00 
دالة 

 1.05 6.69 35 التجريبية 0.01عند
 الدرجةالكمية

المفاىيـ الختبار 
 الرياضية

 6.52 15.31 35 الضابطة
6.71 0.00 

دالة 
 2.21 19.82 35 التجريبية 0.01عند

    2.00(=  α ≤1.15) ( وعند مستوى داللة68قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )
 2.66(=  α ≤1.11)( وعند مستوى داللة 68قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )
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 ما يمي:( 5.1)يتضح مف الجدوؿ
 بالنسبة لمتذكر كأحد أبعاد االختبار:أكال/ 

(، وىو أكبر مف المتوسط 12) كاف المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية يساوي
( 6.32) (، وكانت قيمة "ت" المحسوبة تساوي8.06) الحسابي في التطبيؽ لمعينة الضابطة الذي يساوي

بيف نو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية يعني أ(، وىذا α = 0.01)مستوى داللة وىي دالة إحصائيا عند 
ختبار المفاىيـ متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في بعد التذكر ال

 لصالح المجموعة التجريبية.الرياضية البعدي 
 ثانيا/ بالنسبة لمفيـ كأحد أبعاد االختبار:

( وىو أكبر مف المتوسط 6.83) يبية يساويكاف المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجر 
(  5.05(، وكانت قيمة "ت" المحسوبة تساوي)4.71) الحسابي في التطبيؽ لمعينة الضابطة الذي يساوي

، وىذا يعني أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف (α = 0.01) مستوى داللةوىي دالة إحصائيًا عند 
ختبار المفاىيـ التجريبية والمجموعة الضابطة في بعد الفيـ المتوسطي درجات طالبات المجموعة 

 لصالح المجموعة التجريبية.الرياضية البعدي 

 ثالثا/ بالنسبة لمتطبيؽ كأحد أبعاد االختبار:

(، وىو أكبر مف المتوسط 6.69كاف المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية يساوي)
( 4.93(، وكانت قيمة "ت" المحسوبة تساوي)4.83طة الذي يساوي)الحسابي في التطبيؽ لمعينة الضاب

؛ وىذا يعني أنو توجُد فروؽ ذات داللة إحصائية  (α = 0.01 ) مستوى داللة وىي دالة إحصائيًا عند
ختبار المفاىيـ بيف متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في بعد التطبيؽ ال

 لصالح المجموعة التجريبية. الرياضية البعدي

 رابعان/ بالنسبة لمدرجة الكمية لالختبار:

(، وىو أكبر مف المتوسط 25.5)كاف المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية يساوي
(  6.71)( وكانت قيمة "ت" المحسوبة تساوي17.6)الحسابي في التطبيؽ لمعينة الضابطة الذي يساوي

، وىذا يعني أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف (α = 0.01 )مستوى داللة وىي دالة إحصائيا عند
-متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار المفاىيـ الرياضية البعدي

 لصالح المجموعة التجريبية" ؛ وبذلؾ يتـ رفض الفرض الصفري وقبوؿ الفرض البديؿ.
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نموذج دانياؿ في تنمية المفاىيـ الرياضية لدى طالبات الصؼ السابع أتخداـ ولمتعرؼ عمى أثر اس
حيث قامت بحساب مربع  ،باستخداـ معادلة حجـ التأثير قامت الباحثةلدى المجموعة التجريبية  ،األساسي
"، حيث أف القيـ المرجعية لتحديد مستويات حجـ التأثير بالنسبة لكؿ مقياس مف مقاييس حجـ η2إيتا " 

 التأثير ىي كالتالي : 

 (5.2الجدكؿ رقـ )
η" ك "Tقيمة "

 لممفاىيـ الرياضية أنمكذج دانياؿ الختبار إليجاد حجـ تأثير" 2

 حجـ التأثير η2قيمة  قيمة "ت" المفاىيـ الرياضية
 كبير 0.496 8.246 تذكرال

 كبير 0.281 5.199 الفيـ
 كبير 0.355 6.168 التطبيؽ

 كبير 0.508 8.466 الدرجة الكمية

 ما يمي: 5.2))يتضح مف الجدوؿ 
 أكالن/ بالنسبة لمتذكر كأحد أبعاد االختبار:

" لمدرجة الكمية لمجاؿ التذكر في اختبار المفاىيـ الرياضية  η2ويتضح مف الجدوؿ أف قيمة" 
 ( .0.14" أكبر مف )η2( وىي كبيرة ؛ألف " 0.496) بمغت

 ثانيان/ بالنسبة لمفيـ كأحد أبعاد االختبار:

" لمدرجة الكمية لمجاؿ الفيـ في اختبار المفاىيـ الرياضية  بمغت η2ويتضح مف الجدوؿ أف قيمة" 
 ( .0.14" أكبر مف )η2( وىي كبيرة ؛ألف " 0.281)

 اد االختبار:ثالثا/ بالنسبة لمتطبيؽ كأحد أبع

" لمدرجة الكمية لمجاؿ التطبيؽ في اختبار المفاىيـ الرياضية  η2ويتضح مف الجدوؿ أف قيمة" 
 ( .0.14" أكبر مف )η2( وىي كبيرة ؛ألف " 0.355بمغت )

 رابعان/ بالنسبة لمدرجة الكمية لالختبار:

( وىي 0.508الرياضية  بمغت )" لمدرجة الكمية الختبار المفاىيـ η2ويتضح مف الجدوؿ أف قيمة" 
 ( .0.14" أكبر مف )η2كبيرة ؛ألف " 
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وتتفؽ نتائج ىذه الدراسة اإليجابية فيما يتعمؽ بالمفاىيـ الرياضية مع دراسة كؿ مف : 
(، حيث تفوقت في ىذه الدراسات 2009)مداح(، ودراسة 2010)الدويري  (، ودراسة2011)حجيميال

المجموعة الضابطة،وكاف ىذا التفوؽ داؿ مف الناحية اإلحصائية،وذلؾ حسب  ىالمجموعة التجريبية عم
 االستراتيجية أو التموذج المقترح.

وىذا يؤكد أف استخداـ أنموذج دانياؿ التعميمي المعرفي في عممية تدريس المفاىيـ الرياضية 
 لباحثة ذلؾ إلى:كتعزك اوالتي استخدمت مع المجموعة الضابطة،  ألفضؿ مف الطريقة التقميدية،

تتابع خطوات أنموذج دانياؿ بشكؿ منظـ ومتسمسػؿ؛ أسػيـ فػي تنميػة المفػاىيـ الرياضػية لممػتعمـ ،  -
 مما جعميا أيسر وأسيؿ لبلستيعاب.

إعادة تعريؼ المفيوـ ألكثػر مػف مػرة أمػاـ الطالبات،وحػؿ العديػد مػف األنشػطة؛  وىػذا بػدوره سػاعد  -
،وبالتالي   حفظ تعريفو.عمى فيـ الطالبات لممفيـو

مشػػػػػػاركة الطالبػػػػػػات فػػػػػػي اسػػػػػػتنتاج المفيػػػػػػـو وتقػػػػػػديـ التبريػػػػػػر لػػػػػػو؛ أدى إلػػػػػػى التعمػػػػػػؽ أكثػػػػػػر فػػػػػػي  -
،وبالتالي زبادة في اكتسابو وتنميتو.  المفيـو

توزيػػػع الطالبػػػات عمػػػى شػػػكؿ مجموعات،ومسػػػاعدة بعضػػػيـ الػػػبعض فػػػي تنفيػػػذ األنشػػػطة وعػػػرض  -
وكػػذلؾ تعزيػػز فكػػرة الػػتعمـ التػػي تجعػػؿ اسػػتنتاجاتيـ ، عمػػؿ عمػػى تعزيػػز روح المشػػاركة والتعػػاوف ،

 لمعممية التعميمية. المتعمـ محوراً 
وفيػـ ، عمػى تحفيػز الطالبػات ، وىػذا يػؤدي إلػى تعزيػز ثقػة الطالبػات بالنجػاح  األنموذج اعمؿ ىذي -

 المفاىيـ الرياضية بدقة.
ات لفيػػػـ تيجية بواسػػػطة المعمػػػـ إلػػػى اإلشػػػارة لممتعممػػػيف إلػػػى نػػػوعيف مػػػف العبلقػػػراتعمػػػؿ ىػػػذه االسػػػت -

المفػػاىيـ  الرياضػػيات، أوليمػػا العبلقػػات بػػيف المفػػاىيـ التػػي تػػـ تعمميػػا، وثانييػػا العبلقػػات بػػيف ىػػذه
والعػػػروض  مخططػػػات المفػػػاىيـ والرسػػػـو والصػػػور واألشػػػكاؿ تيـ السػػػابقة، وذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿِ اوخبػػػر 
 ىيف وغيرىا لتسييؿ التعمـ.اوالبر 
يعطي كؿ طالب  التقميدي، فالمعمـ ال يستطيع أفت غير متوفرة في نظاـ التدريس اوىذه المميز    

عػػاة الفػػروؽ االتقميديػػة مر  الوقػػت الػػذي يحتاجػػو فػػي الشػػرح والتوضػػيح، وال تسػػتطيع طريقػػة التػػدريس
 .الفردية
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 اإلجابة المتعمقة بالسؤاؿ الرابع كتفسيرىا:   

السؤاؿ عمى ما يمي: بيف  (α≤ 0.05) مستوىىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند " ينص ُّ
القياس البعدي  مف المجموعة الضابطة في فمتوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط أقراني

 " ؟ التواصؿ الرياضيختبار ال
 :نص عمى اآلتيت يتوال ةالصفري يةولئلجابة عف ىذا السؤاؿ، تـ وضع  الفرض

( بيف متوسط درجات طالبات المجموعة α≤ 0.05) فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى دال توج" 
 "؟التواصؿ الرياضيالتجريبية ومتوسط أقرانيف مف المجموعة الضابطة في اختبار 

 بحساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية ،و قامت الباحثة؛ يةالفرض هالختبار ىذو 
لحساب داللة الفروؽ بيف مجموعتيف مستقمتيف وذلؾ لمتعرؼ الفروؽ    T. testاستخدمت اختبار "ت" 

 في القياس البعدي  الختبار التواصؿ بيف متوسطي درجات طالبات المجموعتيف التجريبية والضابطة 
 الرياضي والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ : 

 (5.3)جدكؿ رقـ 
 بية كالضابطة في داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات طالبات المجمكعتيف التجري

 اختبار التكاصؿ الرياضي البعدم

عدد  المجمكعة المتغير
 األفراد

المتكسط 
 الحسابي

حراؼ ناال 
 المعيارم

قيـ ت 
 المحسكبة

قيمة 
 الداللة

مستكل 
 الداللة

 التمثيؿ
 2.54 6.17 35 الضابطة

6.20 0.00 
دالة 

 2.06 9.62 35 التجريبية 0.01عند

 الكتابة
 2.8 5.91 35 الضابطة

6.78 0.00 
دالة 

 1.82 9.74 35 التجريبية 0.01عند

 القراءة
 1.92 4.03 35 الضابطة

5.02 0.00 
دالة 

 1.05 5.89 35 التجريبية 0.01عند
 الدرجة الكمية 

 )التواصؿ الرياضي(
 6 15.15 35 الضابطة

7.70 0.00 
دالة 

 3.59 20.20 35 التجريبية 0.01عند
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 مايمي: (5.3) مف الجدوؿيتضح 
 أكال/ بالنسبة لميارة التمثيؿ كأحد ميارات التكاصؿ الرياضي:

وىو أكبر مف المتوسط  (9.62)كاف المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية يساوي
 (6.20)وكانت قيمة "ت" المحسوبة تساوي (6.17)الحسابي في التطبيؽ لمعينة الضابطة الذي يساوي

؛ وىذا يعني أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  (α = 0.01 )مستوى داللة إحصائيا عند  وىي دالة
بيف متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في ميارة التمثيؿ باختبار 

 لصالح المجموعة التجريبية. التواصؿ الرياضي
 التكاصؿ الرياضي:ثانيا/ بالنسبة لميارة الكتابة كأحد ميارات 

، وىو أكبر مف المتوسط (9.74)كاف المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية يساوي
، (6078)وكانت قيمة "ت" المحسوبة تساوي (5.91)الحسابي في التطبيؽ لمعينة الضابطة الذي يساوي

ذات داللة إحصائية بيف  ؛ وىذا يعني أنو توجد فروؽ(α = 0.01 )مستوى داللة عند وىي دالة إحصائيًا 
متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في ميارة الكتابة باختبار التواصؿ 

 لصالح المجموعة التجريبية. الرياضي
 ثالثا/  بالنسبة لميارة القراءة كأحد ميارات التكاصؿ الرياضي:

(، وىو أكبر مف المتوسط 5.89)ساويكاف المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية ي
(، 5.02)، وكانت قيمة "ت" المحسوبة تساوي(4.03)الحسابي في التطبيؽ لمعينة الضابطة الذي يساوي

وىذا يعني أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف  ؛(α = 0.01 )مستوى داللة عند وىي دالة إحصائيًا 
متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في ميارة القراءة باختبار التواصؿ 

 لصالح المجموعة التجريبية.-الرياضي
 رابعان/ بالنسبة لمدرجة الكمية لالختبار:

، وىو أكبر مف المتوسط (25.2 0ية يساوي)كاف المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريب
(،  7.70)، وكانت قيمة "ت" المحسوبة تساوي(16.15)الحسابي في التطبيؽ لمعينة الضابطة الذي يساوي

وىذا يعني أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف ؛ (α = 0.01 )مستوى داللة عند وىي دالة إحصائيًا 
التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار التواصؿ الرياضي لصالح متوسطي درجات طالبات المجموعة 

 المجموعة التجريبية"، وبذلؾ يتـ رفض الفرض الصفري وقبوؿ الفرض البديؿ.

نموذج دانياؿ في تنمية ميارات التواصؿ الرياضي لدى طالبات أولمتعرؼ عمى أثر استخداـ 
 حيثُ  ،باستخداـ معادلة حجـ التأثير ت الباحثةقام ،الصؼ السابع األساسي لدى المجموعة التجريبية
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ىي كما وردت في "، حيث أف القيـ المرجعية لتحديد مستويات حجـ التأثير η2قامت بحساب مربع إيتا " 
 : (4.22جدوؿ )

 يوضح حجـ التأثير التواصؿ الرياضي   والجدوؿ التالي

 (5.4الجدكؿ رقـ )
 أنمكذج دانياؿ في اختبار التكاصؿ الرياضي " إليجاد حجـ تأثير𝛈2" قيمةقيمة "ت" ك 

 حجـ التأثير η2قيمة  قيمة "ت" ميارات التكاصؿ
 كبير 0.574 11.32 التمثيؿ
 كبير 0.365 6.54 الكتابة
 كبير 0.322 5.95 القراءة

 كبير 0.677 7.68 الدرجة الكمية

 ما يمي: ((5.4يتضح مف الجدوؿ 

 التكاصؿ الرياضي: أكالن/ بالنسبة لمتمثيؿ كأحد ميارات

" لمدرجة الكمية لميارة التمثيؿ  في اختبار التواصؿ الرياضي  η2ويتضح مف الجدوؿ أف قيمة" 
 ( .0.14" أكبر مف )η2( وىي كبيرة ؛ألف " 0.574بمغت )

 ثانيان/ بالنسبة لمكتابة كأحد ميارات التكاصؿ الرياضي:

لميارة الكتابة في اختبار التواصؿ الرياضي  " لمدرجة الكمية η2ويتضح مف الجدوؿ أف قيمة" 
 ( .0.14" أكبر مف )η2(، وىي كبيرة ؛ألف " 0.365بمغت )

 / بالنسبة لمقراءة كأحد ميارات التكاصؿ الرياضي:ثالثان 

" لمدرجة الكمية لميارة القراءة في اختبار التواصؿ الرياضي  η2ويتضح مف الجدوؿ أف قيمة" 
 ( .0.14" أكبر مف )η2(، وىي كبيرة ؛ألف " 0.322بمغت )

 رابعان/ بالنسبة لمدرجة الكمية لالختبار:

( وىي 0.677" لمدرجة الكمية الختبار التواصؿ الرياضي  بمغت )η2ويتضح مف الجدوؿ أف قيمة" 
 ( .0.14" أكبر مف )η2ألف " كبيرة؛

مع دراسة كؿ مف : فيما يتعمؽ بالتواصؿ الرياضي وتتفؽ نتائج ىذه الدراسة اإليجابية 
الدراسات  (، حيث تفوقت في ىذه2008نصر) (، ودراسة2009(، ودراسة سرور)2011المشيخي)
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وكاف ىذا التفوؽ داؿ مف الناحية اإلحصائية،وذلؾ حسب  المجموعة الضابطة، المجموعة التجريبية عمى
 االستراتيجية أو التموذج المقترح.

 الباحثة ذلؾ إلى:كتعزك 

التتابع المنطقي ألنموذج دانياؿ بما تضمنو مف خطوات متسمسمٍة ومنظمٍة تسيـ في تنمية إدراؾ  -
 الطالبات، وفيميف لما يقمف بِو مف خطوات وكذلؾ تنمية التواصؿ لدييف.

مواقؼ  المناقشة والحوار والتفاعؿ اإليجابي بيف الطالبات و المعممة، وتييئة الفرص ليف لمتفكير في -
التعمـ المختمفة، وممارستيف عمميات عقمية مف خبلؿ حؿ األنشطة، كاف لو األثر الواضح في تنمية 

 ميارات التواصؿ الرياضي.

تقبؿ آراء الطالبات وتشجيعيف عمى التعبير عف آرائيف ، وتعزيز إجابتيف مف قبؿ المعممة أثناء  -
 ات التواصؿ الرياضي.المتابعة والمناقشة،كاف لو دور كبير في تنمية ميار 

 التعقيب العاـ عمى نتائج الدراسة:

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ أنموذج دانياؿ في تنمية المفاىيـ الرياضية 
والتواصؿ الرياضي في الرياضيات لدى طالبات الصؼ السابع األساسي، وقد أظيرت النتائج كما 

ة التجريبية )التي درست وحدة المجموعات باستخداـ أنموذج يتضحُ مف العرض السابؽ تفوؽ المجموع
( عمى المجموعة الضابطة )التي درست بالطريقة التقميدية(، حيث دلت النموذج التعميمي المعرفي -دانياؿ

النتائج إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية ودرجات المجموعة 
، وىذا  -لصالح المجموعة التجريبيبة-مف اختبار المفاىيـ الرياضية والتواصؿ الرياضيالضابطة في كؿ 

يعني أف استخداـ أنموذج دانياؿ أعطى نتائج إيجابية في كؿ مف تنمية المفاىيـ الرياضية والتواصؿ 
 الرياضي في الرياضيات.

بنائية تعمؿ عمى ربط  عتبر أنموذج دانياؿيأف النتائج السابقة واقعية، حيث  وترى الباحثةُ 
المعمومات السابقة بالمعمومات المراد تعمميا وتعمؿ عمى تحقيؽ الترابط بيف األفكار المختمفة، بحيث 

ـُ ذا معنى، كما أنيا تساعُد المتعمـ عمى تشكيؿ المفيوـ بصورة صحيحة في ذىنو.  يصبُح التعم

 حيث أظيرت النتائج ما يمي: 

بيف متوسطي درجات  (α = 0.01)مستوى داللة عند عند مستوى  توجدُ فروؽ ذات داللة إحصائية -
لصالح المجموعة  -المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار المفاىيـ الرياضية البعدي

 التجريبية.
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بيف متوسطي درجات (α = 0.01 )مستوى داللة عند توجُد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  -
لصالح المجموعة  -والمجموعة الضابطة في اختبار التواصؿ الرياضي البعدي المجموعة التجريبية

 التجريبية.
 -كتعزك الباحثة األسباب التي أدت إلى ظيكر  تمؾ النتائج إلى ما يمي :

استخداـ أنموذج دانياؿ يؤكد عمى إيجابية المتعمـ في بناء معرفتو بنفسو وقدرتِو عمى التعامؿ مع لغة  -
 اآلخريف في نفس الوقت.الرياضيات ومع 

تتابع خطوات أنموذج دانياؿ بشكؿ منظـٍ ومتسمسٍؿ، أسيـ في تنمية المفاىيـ الرياضية لممتعمـ؛ مما  -
 جعميا أيسر وأسيؿ لبلستيعاب.

استخداـ ىذا النموذج يساعد عمى التعمـ الفعاؿ والمشاركة والتعاوف والقياـ بدوٍر إيجابي في تحمؿ  -
 المسئولية.

وفؽ أنموذج دانياؿ التعميمي المعرفي بخطواتِو جعؿ المتعمـ محور العممية التعميمية؛ مما أف التدريس  -
بداء الرأي؛  يجابية وا  ثارة دافعيتيـ، والقياـ باألنشطة بفاعمية وا  لو األثر الكبير في تفاعؿ المتعمميف وا 

تخداـ لغة مما ساعد عمى تنمية المفاىيـ الرياضية، وتنمية لميارات التواصؿ الرياضي واس
 الرياضيات بشكؿ أسيؿ، وىذا ما أظيرتو نتائج الدراسة.

 تكصيات الدراسة:

 بناءن عمى نتائج الدراسة التي تـ التكصؿ إلييا؛ تكصي الباحثة بما يمي:
توجيو اىتماـ المختصيف في مجاؿ المناىج وطرؽ التدريس إلى ضرورة االستفادة مف استراتيجيات  .1

 وخصوصًا أنموذج دانياؿ التعميمي المعرفي في مجاؿ تعميـ الرياضيات.ونماذج النظرية البنائية، 
ضرورة اىتماـ كميات التربية بتدريب معممي الرياضيات  قبَؿ الخدمِة عمى كيفية استخداـ  .2

 استراتيجيات ونماذج النظرية البنائية في تدريس الرياضيات، وخصوصًا أنموذج دانياؿ.
الرياضي بشكؿ  ؿوالتواصؿ التربوي بشكٍؿ عاـ، وميارات التواصاالىتماـ بتنمية ميارات االتصاؿ  .3

 خاص.
ضرورة اىتماـ المعمميف بالتنويع في استخداـ استراتيجيات تدريس المفاىيـ الرياضية، مما يساعد  .4

 المتعمـ عمى اكتسابيا وتنميتيا واالحتفاظ بيا.
والتعاوف، مما لو أثر فعاؿ في  التأكيد عمى توفير بيئة تعميمية يسودىا جو مف الحرية والمشاركة .5

 زيادة تحصيؿ المتعمميف وزيادة رغبتيـ في التعمـ .
 ضرورة التنويع في وسائؿ التقويـ ،والمحافظة عمى استمراريتو مف بداية الحصة لنيايتيا. .6
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 مقترحات الدراسة: 

 التالية:تقترح الباحثة القياـ بالبحكث كالدراسات  مف خالؿ نتائج البحث كالتكصيات السابقة،
 دراسة أثر استخداـ أنموذج دانياؿ في تنمية اتجاىات الطمبة نحو مادة الرياضيات. .1
دراسة أثر استخداـ أنموذج دانياؿ في تنمية متغيرات تابعة أخرى، كاالحتفاظ بالتعمـ، تنمية  .2

 مة.التفكير اإلبداعي، تنمية التفكير الناقد ، تنمية التفكير الرياضي ، تعديؿ التصورات البدي
دراسة تحميمية تقويمية لؤلنشطة والتدريبات التي تتضمنيا كتب الرياضيات، وذلؾ لمعرفة تركيزىا  .3

 عمى ميارات التواصؿ الرياضي.
المقارنة بيف استخداـ أنموذج دانياؿ والنماذج أو االستراتيجيات األخرى التابعة لمنظرية البنائية في  .4

 تحصيؿ الطمبة في مادة الرياضيات.
نموذج دانياؿ في تدريس الرياضيات عمى تنمية التواصؿ الرياضي في مراحؿ دراسية توظيؼ أ .5

 أخرى.
دراسة أثر استخداـ أنموذج دانياؿ في تعديؿ التصورات االبديمة لممفاىيـ الرياضية لدى طمبة  .6

 المرحمة اإلعدادية في مادة الرياضيات.
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 .915-889ص ص ،3 ع ،22 مج ،فمسطيف - اإلنسانية لمعموـ النجاح جامعة مجمة. األردف في
، ندوة عممية بعنواف "البنائية البنائية المفيـك السيككلكجي كالداللة التربكية(: 2002عبيد، وليـ ) .59

-15ص ص الوادي، جنوب جامعة بسوىاج، التربية كمية والتعمـ،والمدخؿ المنظومي في التعميـ 
21. 

 لمنشر  الفبلح مكتبة. 1 ط ،المدرسي كالمنياج التفكير (.2003) عزو ،وعفانة وليـ ،عبيد  .60
 .والتوزيع
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 كمية مجمة. االبتدائية المرحمة تالميذ لدل الرياضي كاإلبداع التكاصؿ تنمية عمى الرياضيات تدريس
 .85-50 ص ص ،(76 )ع،(18 )مج،مصر –( بنيا جامعة) التربية
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، مؤتمر التواصؿ والحوار التربوي"، التكاصؿ الرياضي لدل طمبة الصؼ الرابع األساسي في غزة
 .232-187،الجمسة الثانية، ص صكمية التربية،الجامعة اإلسبلمية
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-التدريس وطرؽ المناىج في "، دراساتاإلعدادم األكؿ الصؼ تالميذ لدل الرياضي التكاصؿ
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 .اإلسبلمية والشؤوف األوقاؼ وزارة: قطر. االتصاؿ ميارات.  (2004) عمى راشد عيسى، .72
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 .326-297ص (، ص69، ع)مجمة التربية األساسية"، طالبات الصؼ الخامس األدبي
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 .عماف:دار الفكر لمنشر والتوزيع.تصميـ التدريس(. 2000قطامي، يوسؼ وآخروف) .75
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129 

 

 ثانيان: المراجع األجنبية

1. Bainbridge, J. etal. .(2003). Writing to Succeed in Elementary School 

Mathematics. International Electronic Journal for Leadership in 

Learning, vol. (7), no.(18).pp169-189 

2. Bybee, R. W.(2009). The Bscs 5e Instructional Model And 21st Century 

Skills. A Presentation for a Workshop on Exploring, The National 

Academies Board on Science Education. 

3. Bybee, R. (1990). Constructivism and the five E'S. Retrieved on 

28/9/2013,from http://www. miamisci.org/ph/lpintro5e.html.  

4. Debra I, Johanning (2000). An analysis of writing and postwriting group 

collaboration in middle school pre-algbra . School Science and 

Mathematics,  vol.(100), no.(3), pp 151- 160. 

5. Gejda, L. M., & Larocco, D. J. (2006) " Inquiry Based Instruction In 

Secondary Science classrooms A survey of teacher Practice ", Research 

paper presented at the 37th Northeast educational research association 

conference, ker on kson, New York Learning and teaching(APFSLT) , vol. 

(9), no(1),pp123-145. 

6. Lim, L. & Pugalee, D. (2007). The Effects of Writing in a Secondary 

Applied Mathematics Class. A Collaborative Action Research Projec . 

University of North Carolina at Charlotte. 

7. Marck, E. A. and Methven, S. B. (1991): "Effects of The Learning cycle 

upon students and classroom Teacher performance" Journal of 

Research in Science Teaching, vol .(28),no. (1),p p75-96. 

8. Mehryar, Nooriafshar (2003). " The Use of Innovative Teaching Methods 

for Maximising the Enjoyment from Learning Mathematical Conoepts 

", University of Southern Queensland, Toowoomba, Queensland, Australia. 

9. Mousley,j&peery,b.(2009).Developing Mathematical concepts Australian 

Pre-school Setting ,The Background Proceeding of the 32th annual 

conference of the Mathematics Education Research Group of 

Australasia.vol.(1).pp104-125. 

10.  NCTM, (2000). Principles and Standards for School Mathematics 

Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics. 



131 

 

11. National Research Council (2001). Communication in Math. Retrieved on 

11-8-2013,from:www.eduplace.com/state/pdf/html, p35-36. 

12. Novak, J.D, (1990) "Concept Maps, and vee Diagrams two wetacognitive 

Tools to Facilitate Meaning full learning", International Science. 

vol.(19),no(2),pp143-168. 

13. Ontario Ministry of Education (2010). Communication in the 

Mathematics Classroom. Capacity Building Series,vol.(16), no.(13), 

pp176-196. 

14. Toliver, Kay. (2011). Math and Communication. Retrieved on 11-8-2013, 

from, http,//fasenet.org/store/kay_toliver/math_and_ communication.html. 

 

 

 

 

 

 

 



131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُلائًحُادلالحك
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 

 

 (1ممحؽ رقـ )
 قائمة بأسماء المحكميف ألدكات الدراسة

 مكاف العمؿ الكظيفة االسـ الرقـ
 اإلسبلمية الجامعة رو دكت أستاذ أ.د إبراىيـ األسطؿ .1
 اإلسبلمية الجامعة رو دكت أستاذ أ.د فتحية المولو .2
 اإلسبلمية الجامعة رو دكت أستاذ أ.د صبلح الناقة .3
 األقصى جامعة شارؾم أستاذ السر خالد. د .4
 األقصى جامعة مساعد أستاذ فاو عط أسعد. د .5
 األقصى جامعة مساعد أستاذ للا فرج ـالكري عبد. د .6
 األقصى جامعة مساعد أستاذ القادر عبد خالد. د .7
 جامعة األقصى أستاذ دكتور منير أحمدد.  .12
 وكالة الغوث مدير مدرسة د.عبد الرازؽ عفانة .8
 وكالة الغوث مدير مدرسة د.عايش شوماف .10
 وكالة الغوث مشرؼ تربوي أ. زياد أبو الوفا .9
 وكالة الغوث مشرؼ تربوي أ. عاطؼ الغوطي .11
 رفح اإلعدادية أمدرسة بنات  معممة رياضيات أ. عصمت اليوبي .13
مدرسة بنات المدينة المنورة  معممة رياضيات أ. أسماء سبلمة .14

 اإلعدادية
 

 

  



133 

 

 (2ممحؽ رقـ )
 تحميؿ محتكل الكحدة األكلى مف كتاب الصؼ السابع الجزء األكؿ)المجمكعات(

ُاحلظضُانذروسُانفرػيحُانظفححُػُىاٌُانذرسُانرئيضي

المجموعة الجزئية )االحتواء( 
 واالنتماء

 3 االنتماء -االحتواء-المجموعة الجزئية 13-14

 1 تساوي المجموعات 15 تساوي المجموعات

 1 المجموعة الخالية 18-16 المجموعة الخالية

المجموعة المنتيية والمجموعة 
 غير المنتيية

المجموعة غير  -المجموعة المنتيية 19-20
 المنتيية

1 

اتحاد  -تقاطع المجموعات 29-20 العمميات عمى المجموعات
 طرح مجموعتيف -المجموعات

5 

المجموعة الكمية والمجموعة 
 المتممة

 2 المجموعة المتممة -المجموعة الكمية 30-33
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 (3ممحؽ رقـ )
)المجمكعات( مف كتاب الرياضيات لمصؼ السابع  الداللة المفظية لممفاىيـ الكاردة في الكحدة األكلى

 ساسي الجزء األكؿ األ

ُدالنتهُانهفظيحُاصىُادلفهىوُادلىضىع

 المجمكعة الجزئية

 المجموعة الجزئية
 )االحتواء(

يا مجموعة جزئية مف ص إذا كاف كؿ يقاؿ عف المجموعة س أن
 عنصر في المجموعة س ىو عنصر في المجموعة ص

 االنتماء
يقاؿ لعنصر أ انو ينتمي إلى المجموعة س إذا كاف العنصر أ موجود 

 المجموعة سفي 

 تساوي مجموعتيف تساكم المجمكعات
تيف إذا كاف عدد ليما نفس عدد يص مجموعتيف متساو  يقاؿ أف س،

العناصر، إذا كاف كؿ عنصر في س موجود في ص وكؿ عنصر في 
 ص موجود في س وتكتب س=ص

 .ي المجموعة التي ال تحتوي أي عنصى  المجموعة الخالية المجمكعة الخالية

المنتيية المجمكعة 
كالمجمكعة غير 

 المنتيية

 المجموعة المنتيية
أو يمكف االنتياء  ،ىي المجموعة التي يمكف حصر جميع عناصرىا

 مف عد جميع عناصرىا
المجموعة غير 

 المنتيية
وال يمكف االنتياء مف  ،حصر عناصرىاىي المجموعة التي ال يمكف 

 عد عناصرىا.

العمميات عمى 
 المجمكعات

االتحاد بيف مجموعة 
 مجموعتيف

تنتمي ألي واحدة مف  ىي المجموعة التي تحتوي عمى عناصر
 و المجموعتيف معا.المجموعتيف، أ

مجموعة التقاطع بيف 
 مجموعتيف

 ىي المجموعة التي تحتوي عمى العناصر المشتركة بيف مجموعتيف.

المجموعتاف 
 المتباعدتاف

 عناصر مشتركة.ىما المجموعتاف المتاف ال يوجد بينيما 

مجموعة الفرؽ بيف 
 مجموعتيف

وال  ،ولىالعناصر التي تنتمي لممجموعة األ ىي المجموعة التي تحتوي
 تنتمي لممجموعة الثانية.

المجمكعة الكمية 
 كالمجمكعة المتممة

 المجموعة الكمية
ء موجودة داخؿ سوا ىي المجموعة التي تحتوى عمى جميع العناصر،

 ـ غير موجودة ويرمز ليا بالرمز ؾأالمجموعة الجزئية، 

 المجموعة المتممة
المجموعة المتممة لممجموعة س ىي التي تحوي عمى جميع العناصر 

 ماعدا عناصر المجموعة س، ويرمز ليا بالرمز س
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 (4) ممحؽ رقـ
 كحدة المجمكعات مف كتاب الرياضيات لمصؼ السابع )الجزء األكؿ( األىداؼ السمككية في

ُاألهذافُو
  أو   العبلقة بيف عنصر ومجموعة باستخداـ أحد الرمزيف  الطالبة حددت 1
 إلى مفيـو المجموعة الجزئية ةالطالب تستنتج .2
 كتب الطالب المجموعات الجزئية لمجموعة معطاةت .3
 المجموعات الجزئية مف مجموعة معطاةتستقرئ عدد  .4
  أو   حدد العبلقة بيف مجموعتيف باستخداـ أحد الرمزيف   ت .5
 .شروط تساوي مجموعتيف تعدد .6

 ذكر مفيـو المجموعة الخاليةت .10
 ستقرئ خواص المجموعة الخاليةت .11
 مفيـو المجموعة المنتيية  تستنتج .7
 مفيـو المجموعة غير المنتيية تستنتج .8
 ميز بيف المجموعة المنتيية والمجموعة غير المنتييةت .9

 مفيـو مجموعة التقاطع بيف مجموعتيف تستنتج .12
 جد مجموعة التقاطع بيف مجموعتيف معمومتيف ت .13
 مثؿ تقاطع مجموعتيف بأحد أشكاؿ ففت .14
 ستنتج خواص تقاطع مجموعتيفت   .15
 مفيـو مجموعة االتحاد بيف مجموعتيف تستقرئ .16
 مجموعة االتحاد بيف مجموعتيف معمومتيف تجد  .17
 مثؿ اتحاد مجموعتيف بأحد أشكاؿ ففت .18
 خواص اتحاد مجموعتيفتستقرئ  .19
 مفيـو مجموعة الفرؽ بيف مجموعتيف تستنتج .20
 جد مجموعة الفرؽ بيف مجموعتيف معمومتيف ت .21
 مثؿ فرؽ مجموعتيف بأحد أشكاؿ ففت .22
 مفيـو مجموعة التقاطع بيف مجموعتيف تستنتج  .23
 جد مجموعة التقاطع بيف مجموعتيف معمومتيف ت .24
 مثؿ تقاطع مجموعتيف بأحد أشكاؿ ففت .25
 مفيـو المجموعة الكمية تذكر .26
 مفيـو المجموعة المتممة لمجموعة معطاة تستنتج .27
 مجموعة متممة لمجموعة معطاة بأحد أشكاؿ ففمثؿ ت .28
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 (5) ممحؽ رقـ
 المتضمنة في كحدة" المجمكعات كالعمميات عمييا" قائمة ميارات التكاصؿ الرياضي

رقـ 
ميارة التمثيؿ  اسـ الدرس الدرس

 الرياضي
ميارة 
 الكتابة

ميارة 
 المجمكع القراءة

(1) 
المجموعة الجزئية 

 9 3 3 3 )االحتواء(

 5 2 1 2 تساوي مجموعتيف (2)
 9 3 4 2 المجموعة الخالية (3)

(4) 
المجموعة المنتيية وغير 

 10 3 3 4 المنتيية

 16 4 6 6 العمميات عمى المجموعات (5)

المجموعة الكمية والمجموعة  6
 المتممة

2 3 3 8 

 57 18 20 19 المجمكع
 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 

 

 ( 6ممحؽ رقـ )
 اختبار المفاىيـ الرياضية بطاقة تحكيـ

 السيد الدكتور/األستاذ:.......................المحتـر   الدرجة العممية:......................

 السالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته

 حتكيىُاختثارُادلفاهيىُانرياضيحالموضوع: 

قسـ المناىج وطرؽ التدريس مف تقوـ الباحثة بإجراء دراسة تكميمية لمحصوؿ عمى درجة الماجستير مف 
كمية التربية بالجامعة اإلسبلمية، وىي بعنواف "أثر استخداـ أنموذج دانياؿ في تنمية المفاىيـ وميارات 
التواصؿ الرياضي لدى طالبات الصؼ السابع األساسي"، واستمـز ذلؾ إعداد اختبار لممفاىيـ الرياضية 

 زء األوؿ لمصؼ السابع األساسي.في وحدة المجموعات مف كتاب الرياضيات الج

 لذا نرجو مف سيادتكـ التكـر بتحكيـ االختبار في ضوء خبرتكـ، وذلؾ مف حيث :

 صيغة عبارات االختبار مف الناحية العممية والمغوية. -
 مناسبة أسئمة االختبار لمستوى طالبات الصؼ السابع األساسي. -
 مناسبة البدائؿ لكؿ فقرة مف فقرات االختبار. -
 تطبيؽ(-فيـ -انتماء كؿ فقرة مف فقرات االختبار لممستوى المعرفي الذي يقيسو ) تذكرمدى  -
 ما ترونو مناسبا لمحذؼ واإلضافة. -

 
 شاكريٍ نكى حسٍ تعاوَكى وداعني املىىل عز وخم أٌ جيعهه يف ييزاٌ حسناتكى

 وتفضهىا بقبىل فائق االحرتاو وانتقدير

 
 الباحثة: آماؿ جماؿ مسمـ
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 (7)ممحؽ رقـ 
 الصكرة النيائية الختبار المفاىيـ الرياضية في كحدة المجمكعات

 اسـ الطالبة:...........................  الشعبة)......(       الدرجة)......(

تقـو الباحثة آماؿ جماؿ مسمـ بإجراء دراسة تيدؼ إلى معرفة أثر استخداـ أنموذج دانياؿ في تنمية 
التواصؿ الرياضي لدى طالبات الصؼ السابع األساسي ، ويتطمب ذلؾ تطبيؽ اختبار المفاىيـ وميارات 

 في المفاىيـ الرياضية.

عزيزتي الطالبة: بيف يديؾ اختبار المفاىيـ الرياضية في وحدة المجموعات الرجاء االطبلع عمى االختبار 
عممي، وأف النتائج ستستخدـ وتعميماتو واإلجابة عنو، عممًا بأف درجتؾ فيو لف تؤثر عمى تحصيمؾ ال

 ألغراض البحث العممي التربوي.

 تعميمات االختبار:

 يرجي قراءة التعميمات قبؿ البدء في اإلجابة عف أسئمة االختبار:

 ال تكتبي اإلجابة عمى الكراس فاإلجابة عمى الورقة المرفقة الخاصة باإلجابات. -1
متعدد، لكؿ سؤاؿ أربع إجابات واحدة منيا  ( سؤااًل مف نوع االختيار مف30يتكوف االختبار مف ) -2

 فقط إجابتيا صحيحة.
 اقرئي السؤاؿ جيدا قبؿ البدء باإلجابة، ثـ ضعي دائرة حوؿ رمز اإلجابة الصحيحة. -3

 وفيما يمي مثااًل محمواًل لتوضيح اإلجابة:
 مجموع قياسات زوايا الشكؿ الرباعي =............ درجة

 270د(            180ج(        360ب(      90 ( أ
 
 البدائؿ رقـ السؤاؿ

 د ج ب أ 1
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ُضؼيُدائرجُحىلُريزُاإلخاتحُانظحيححُفيًاُيهي:ُ

 عندما نعبر رياضيان عف العالقة بيف مجمكعتيف فإننا نستخدـ رمز: .1

    المجموعة الخالية (ب                االنتماء   (أ    

 المجموعة المتممة    (د            االحتواء     (ج    

 { ىي :                           3،  2عدد المجمكعات الجزئية لممجمكعة  }  .2
 8 (د                 6 (ج                4  (ب                2 ( أ

 أحد الرمكز التالية يستخدـ لمربط بيف عنصر كمجمكعة: .3
 = (د                 (ج             ( ب             ( أ

 ىي: { 5،  4،  2..............  }  { 4، 1} اإلشارة المناسب كضعيا في الفراغ  .4

                                (د                 (ج             (ب           أ(        

 :القمر فإف كا ر الذيف زا صفؾ الباتىي مجمكعة طس إذا كانت  .5

    {  0}  س=  ( ب                         {   1}  س=  ( أ
     {  Ø}  د(  س=                                Ø س= ( ب

 :{ ىي  5المجمكعات الجزئية لممجمكعة  } جميع  .6
 Ø  (ب                 { ،  }  {   5}  ( أ

  }Ø ،5  {(  د                         {  5}   (ج

 :ىي  أم عنصر ىي المجمكعة التي ال تحتكم عمى .7

 المتممة     المجموعة  (ب   المجموعة الكمية       أ( 

 مجموعة فصوؿ السنة (د     الخالية      المجموعة  (ج           

 س}     { ........... ، فإف  { 5،  4،  2} إذا كانت س =  .8

                 ( د                (ج             ب(                أ(            
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 ص=  Uفإف س  5مجمكعة عكامؿ العدد ص= ،{ 6،  5،  1}  اذا كانت س= .9

 {   6، 5، 1}  (د           Ø (ج        { 6}   (ب         { 5، 1} أ(

 :س  فإف   ص ،  ص     سإذا كانت .  10

 س = ص  ( ب                Ø =ص  Uس    ( أ

             Ø =ص   س    ( د               } 0{  =ص  ػػػػػػػػػػػس  (  ج   

 فإف:{  8،  2،0، 4، 6}  ـ= ، { 9أ:أ أحد األعداد الزكجية األقؿ مف } كانت ؿ= إذا .11
 ـ=  ؿب(           Ø =ـU  ؿ ( أ

 }0{= ـ   –ؿ د(          Ø=  ـ   ؿج(  

 إذا كانت س، ص مجمكعتاف مشتركتاف في جميع العناصر فإنيما مجمكعتيف:    .12
    Øب( تقاطعيما                           متساويتيف     ( أ

 د( خاليتيف          ج( غير متساوييف                

 فإف  أ =  ، أ { 5{  =  }  5، 4إذا كانت }    .13
 Ø ( د        9( ج        4 (ب            5 ( أ

 مجمكعة :تعتبر ...........{ ، 12، 9، 6، 3المجمكعة  }  .14
 منتيية      (   ب              خالية        ( أ

 غير منتيية  ( د              ( األعداد األولية ج           

  :عناصرىا تسمى مجمكعة.......... عد كحصر جميعالمجمكعة التي يمكف  .15
 األعداد الزوجية  (د ( خالية    غير منتيية       ج( منتيية        ب ( أ

 :مجمكعة   ما عداجميع ما يمي مجمكعات منتيية  .16
 الكواكب الشمسية.( ر العالـ                     ببحا ( أ

 مدارس الوكالة في قطاع غزة. ( د                األعداد الزوجية( ج     
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 :تعتبر مجمكعة  فإف  س  }ألكاف عمـ  فمسطيفأ: أ أحد  {إذا كانت س=  .17
 األعداد الفردية( د  غير منتيية        ( خالية          ج ( منتيية        ب ( أ

 ص =  Uس يعبر بطريقة الصفة المميزة عف مفيـك   .18
 ص {  ؿ    أك س   } ؿ: ؿ  ( ص {          ب  ؿ   ك  س  } ؿ: ؿ  ( أ

 ص {    ؿ   ك س    } ؿ: ؿ   (د             ص {   ؿ    كس   } ؿ: ؿ  (ج   

 : " ىي مجمكعة.............ناصر المشتركة بيف مجمكعتيف عال" جميع  .19
 المتممة  (د االتحاد            (ج          الفرؽ    ( ب التقاطع          ( أ

  تعبر عف مفيـك : ص {   ب ك   س  } ب: ب  المجمكعة  .20
 ص           س     (ب             ص     Uس  ( أ
 س   – ص(   د       ص           - س   ( ج

 إذا كانت س، ص مجمكعتاف متباعدتاف فإف :  .21

 ص        س    (ب             Ø= ص Uس  ( أ    

 Ø= ص  س (   د        س             ص  ( ج    

 . := .... Ø    مجمكعة غير خالية فإف  س سإذا كانت   .22

 }0{ (د          س   ( ج           Ø (س         ب ( أ

 .... :ص =    ف س إف، ص   إذا كاف س  .23

 س   (س        د (ج           Ø(  ب  ص       (أ

 

 أ           ب                                                          :المظممة تعبر عف  ةالمنطق .24

 ب     Uأ  (   ب             ب        -أ (    أ

 أ  –ب     (د             ب      أ     (ج
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  =ص –س فإف  } 2465أ:أ أحد ارقاـ العدد {ص = ، } 5،  4،  2 {س =  ذا كانتإ -25

    }   { )د          ص )ج          س )ب       } 6 { ( أ

26- } 4  ،9  ،7 {     } 9  ،2  ،7  ،1 { =  

        }  1، 2، 7، 9، 4 { (د      } 9،7 { (ج      } 2، 1، 4 { (ب         }  { (أ

 :س   فإف  } 2،  1 {س =  ، } 3،  2،  1 {ؾ = )المجمكعة الكمية( إذا كانت - 27

 }    { (د       }  3 { (ج       } 2،  1 { (ب      } 3 ، 2، 1{  ( أ

 ........... = ؾ  Uس  -28

 س  (  د         Ø (ج     ؾ   (ب     س    ( أ

 ىك الشكؿ الذم يعبر عف س  -29

 ؾ                 ؾ                       ؾ                 ؾ       س                       

   (د                  (ج                    (ب                        (أ

                                                                           

 ؾ                                                     الشكؿ المقابؿ ؾ= في  -30

  }  6،  5،  2،  1 { (ب              }  6،  1،  5 { (أ

  } 3،  2،  1 { (د         } 3، 6، 5، 2،  1 { (ج

 

 

 

 

 س س س

 ص                س      

 

 

           ×3 

        

       ×2 

 ×5   × 

1 
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 (8) ممحؽ رقـ
 مفتاح اإلجابة الختبار المفاىيـ الرياضية

 جابة الصحيحةرمز اإل رقـ السؤاؿ

 د ج ب أ  .1
 د ج ب أ  .2
 د ج ب أ  .3
 د ج ب أ  .4
 د ج ب أ  .5
 د ج ب أ  .6
 د ج ب أ  .7
 د ج ب أ  .8
 د ج ب أ  .9

 د ج ب أ  .10
 د ج ب أ  .11
 د ج ب أ  .12
 د ج ب أ  .13
 د ج ب أ  .14
 د ج ب أ  .15
 د ج ب أ  .16
 د ج ب أ  .17
 د ج ب أ  .18
 د ج ب أ  .19
 د ج ب أ  .20
 د ج ب أ  .21
 د ج ب أ  .22
 د ج ب أ  .23
 د ج ب أ  .24
 د ج ب أ  .25
 د ج ب أ  .26
 د ج ب أ  .27
 د ج ب أ  .28
 د ج ب أ           .29
 د ج ب أ  .30
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 (9) ممحؽ  رقـ
 اختبار ميارات التكاصؿ الرياضي بطاقة تحكيـ

 الدكتور/األستاذ:.......................المحتـر   الدرجة العممية:......................السيد 

 انسالو عهيكى ورمحة اهلل وبركاته

 حتكيىُاختثارُانتىاطمُانرياضيالموضوع : 

تقـو الباحثة بإجراء دراسة تكميمية لمحصوؿ عمى درجة الماجستير مف قسـ المناىج وطرؽ التدريس مف    
التربية بالجامعة اإلسبلمية، وىي بعنواف "أثر استخداـ أنموذج دانياؿ في تنمية المفاىيـ وميارات  كمية

التواصؿ الرياضي لدى طالبات الصؼ السابع األساسي " ، واستمـز ذلؾ إعداد اختبار لميارات التواصؿ 
 ساسي.الرياضي في وحدة المجموعات مف كتاب الرياضيات الجزء األوؿ لمصؼ السابع األ

 لذا نرجو مف سيادتكـ التكـر بتحكيـ االختبار في ضوء خبرتكـ، وذلؾ مف حيث :

 صيغة عبارات االختبار مف الناحية العممية والمغوية. -
 مناسبة أسئمة االختبار لمستوى طالبات الصؼ السابع األساسي. -
 مناسبة البدائؿ لكؿ فقرة مف فقرات االختبار. -
 تمثيؿ( لوحدة المجموعات.–كتابة  -مناسبة ميارات التواصؿ الرياضي)قراءة -
 تمثيؿ(-كتابة-مدى انتماء كؿ فقرة مف فقرات االختبار لمميارة التي تقيس التواصؿ الرياضي)قراءة -
 ماترونو مناسبًا لمحذؼ واإلضافة. -

 تكىشاكريٍ نكى حسٍ تعاوَكى وداعني املىىل عز وخم أٌ جيعهه يف ييزاٌ حسنا

 وتفضهىا بقبىل فائق االحرتاو وانتقدير

 
 الباحثة: آماؿ جماؿ مسمـ
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 (10ممحؽ رقـ )
 في كحدة المجمكعات ميارات التكاصؿ الرياضيالختبار  لنيائيةالصكرة ا

 اسـ الطالبة:...........................  الشعبة)......(       الدرجة)......(

اء دراسة تيدؼ إلى معرفة أثر استخداـ أنموذج دانياؿ في تنمية تقـو الباحثة آماؿ جماؿ مسمـ بإجر 
المفاىيـ وميارات التواصؿ الرياضي لدى طالبات الصؼ السابع األساسي ، ويتطمب ذلؾ تطبيؽ اختبار 

 الرياضي. ميارات التواصؿفي 

في وحدة المجموعات الرجاء االطبلع  ميارات التواصؿ الرياضي: بيف يديؾ اختبار  عزيزتي الطالبة
ف النتائج  عمى االختبار وتعميماتو واإلجابة عنو، عمما بأف درجتؾ فيو لف تؤثر عمى تحصيمؾ العممي، وا 

 ستستخدـ ألغراض البحث العممي التربوي.

 تعميمات االختبار:

 قراءة التعميمات قبؿ البدء في اإلجابة عف أسئمة االختبار: ىيرج

 فاإلجابة عمى الورقة المرفقة الخاصة باإلجابات. ،جابة عمى الكراستكتبي اإل ال -1
حدة منيا امف نوع االختيار مف متعدد، لكؿ سؤاؿ أربع إجابات و  ( سؤاالً 30ختبار مف )يتكوف اال -2

 صحيحة. تياجابإفقط 
 اإلجابة الصحيحة.رمز ي السؤاؿ جيدا قبؿ البدء باإلجابة ، ثـ ضعي دائرة حوؿ ئقر ا -3

 ي مثااًل محمواًل لتوضيح اإلجابة:وفيما يم
 درجة ...........=ايا الشكؿ الرباعي و مجموع قياسات ز 

 270د(            180ج(        360ب(      90 ( أ
 
 البدائؿ رقـ السؤاؿ

 د ج ب أ 1
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ُضؼيُدائرجُحىلُريزُاإلخاتحُانظحيححُفيًاُيهي:

 رياضيان : نيا" نعبر ع حرؼ الراء أحد حركؼ كممة رفح العبارة " -1

                 } ر، ؼ ،ح {     ر ب (                  } ر، ؼ ،ح {     ر أ(     

                 } ر، ؼ ،ح {     ر د(                   } ر، ؼ ، ح {      رج(     

 س                                              :  الشكؿ المظمؿ يعبر عف -2

 س           ب(  ص                    ص       أ(  س   

 س   د( ص                    ص         ج( س 

 س   ، فإف  القدس }حدل المدف الفمسطينية إأ : أ  { س=  إذا كانت -3

  د(                   ج (           ب(                أ(         

 : فإنيا تدؿ عمى "فقط  5المجمكعتاف س،ص تشتركاف في العنصر عند قراءتؾ لمعبارة "  -4

 } 5 {ص =  –ب(   س                } 5 {ص =   Uأ(  س    

 } 5 {ص =    د(   س                 } 5 {ص =    ج(  س    

 رياضيان:  فإننا نعبر عف ذلؾ 6عكامؿ العدد  عامالف مف 3،  2 إذا كاف -5

  } 6،  3،  2،  1 {      2،3ب(           } 6،  3،  2،  1 {    } 3،  2 {  (أ       

 } 6،  3،  2،  1 {     } 3،  2 {د(  }              ،  3،  2،  1 {      2 ج(        

 تقرأ : ص     ، ص مجمكعتاف فإف  سس إذا كانت -6

 ص   المجموعة س جزئية مف المجموعةب(        س المجموعة  ص جزئية مفالمجموعة  ( أ
 سالمجموعة  ص تنتمي الى  المجموعةد(     ص    المجموعة ى إلس تنتمي  المجموعة  ( ج

 

       

 ص
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 يقرأ :  Ø رمز المجمكعة الخالية  -7

 رؽ ػػػػػػف   (د            رةػػػػػػدائ ( ج       فػػػػػػػػػػػاي  (ب         اي بػػػػػػػػػ  (أ  

 تكتب عمى الصكرة: في فصمؾ. فإنيا مكعة الطالب الذككرإذا كانت س تمثؿ مج  -8

 }، .............3، 2، 1 { س= ب(                     }  0  {س= ( أ

                      }  0  {س=  د(                        Øس =   ج(

 فاف :  5115، ص مجمكعة أرقاـ العدد  5اذا كانت س مجمكعة عكامؿ العدد  -9

 ص                         ب(   س = ص          س       ( أ

 ص    د(   س                      Øص =    ج(    س   

 مف خالؿ قراءتؾ ليذه العبارة فإف:فإف  .}9، ص {=  } س  ،21 {إذا كانت  -10

  21،   ص=  9ب(   س=                 9،   ص= 21س=  ( أ
 21،  ص=  0د(    س=                         ص    س=  ( ج

 إذا كانت س مجمكعة غير خالية. أم العبارات التالية صحيحة :  -11

     Ø      س   ب(                    س        Ø   أ(  

 س      }   {  د(                       س      Øج(    

 : ىي تكتب عمى الصكرةك  ،تحتكم عمى عناصرالمجمكعة الخالية ىي المجمكعة التي ال     -12

   }     {    ب(                             }صفر   { ( أ

          }    Ø {   د(                         صفر           (ج      

 ان بطريقة السرد : يف تمثميمكفإنو ي }األعداد الطبيعية  أحد أ : أ  {=  إذا كانت ط  -13
 }       {=  طب(                       } 3،  2،  1 {=  ط  ( أ
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 }....  9،  6،  3 {=  طد(        }، .....  3،  2،  1،  0 {=  طج(  

 فإنو يمكف تمثيميا بأحد أشكاؿ فف :   }4،5 {إذا كانت ع= -14
 5 ×    4×ب(                                          ( أ

 

 5  ×        4  ×د(                                           ج( 

 

 فإنو يمكف التعبير عنيا بطريقة السرد :مجمكعة األعداد األكلية ىي   س إذا كانت  -15

 }11، 7، 5، 3، 2{س=  ب(                   (7، 5، 2،3  س= ) ( أ
 }، ...11، 7، 5، 3،  2{ س=د(            ،...(11، 7، 5، 3، 2 س=) ( ب

 :  فإف ع= 7مجمكعة األعداد الفردية األقؿ مف إذا كانت ع =   -16

  }، ....  5،  3،  1 {(  ب                 }  5،  3،  1 {  ( أ

 ( 5،  3،  1) ( د                     5، 3 ،  1 ( ج 

  }، ........  4،  2،  0 {س = القراءة الصحيحة لممجمكعة  -17

    4،  2،  0س تساوي مجموعة العناصر    (أ

 8،  6،  4،  2. ، المنتيية  المجموعة (  س ب

 إلى ماال نياية 4،  2، 0ج(  س مجموعة غير منتيية عناصرىا  

 نقط   4، 2، 0د(  س تساوي مجموعة العناصر 

 مثؿ يالشكؿ المقابؿ  -18

 ص      س   (ب      ص       Uس  (أ      

 س   (د                 ص  -س ( ج     

ُ      س

×4   

×5 

 4  

  5 
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 : ب  Uأ   الشكؿ الذم يعبر عف 

 ب(                                           ( أ
   

 ج(                                          د(

 س                                         

 :                         ص     صالشكؿ المقابؿ يمثؿ  -19

 ص     - س ( ب            ص       س  ( أ

 ص  Uس  ( د              س     - ص ( ج

 :كتب عمى الصكرة تفي اتحاد المجمكعات بديمية الخاصية الت -20
 س   ص =  ص    س                  ب( س    U=  ص ص U س  ( أ

   Øص =  U س ( د       ع( U)ص  Uس  ع = U (ص Uس (  )ج   

 : ص= -س  ص بطريقة السرد عمى الصكرة، س  نعب ر عف الفرؽ بيف المجمكعتيف   -21
 }ص    أ  و  س  أ : أ  { ( ب         }ص     أ و  س  أ : أ  {  ( أ

 }ص    أ أو  س    أ : أ { ( د          } ص    أ  و س    أ أ: { ( ج

 ص=  :  فإف س  } 5،  9،  2 { ، ص= } 5،  4، 1{ إذا كانت س= { -22

 } 5 {ب(                    }  4،  5،  9،  2 { ( أ

 } 5،  9،  2{ د(                    } 9، 2، 5، 4، 1 {ج( 

 :ص تقرأ    س كانت س ، ص مجمكعتاف فإف  اإذ  -23

 ص      المجموعةس تقاطع المجموعة  (بص       المجموعة س اتحاد المجموعة  (أ

  المجموعة س متممة المجموعة ص (ص      د المجموعةس فرؽ ( المجموعة ج 

 أ ب     أ  

ُ    بُُُ أُ
ب

ُ  بُ  
ب

بُ

 أُُ
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 :ـ تقرأ  –ؿ  إذا كانت ؿ، ـ  مجمكعتاف فإف  -24

 ـ    المجموعة ؿ اتحاد المجموعة  (ب      ـ    المجموعة ؿ تقاطع المجموعة  (أ

 ؿ  المجموعةـ فرؽ المجموعة  (ـ           دالمجموعة ؿ فرؽ المجموعة  ( ج       

 عمى الصكرة: س   قرأ الرمزي  -25

 س شرطة   (  ب             س    المجموعة فرؽ   ( أ

 المجموعة الكمية س (د         س     المجموعةمتممة  ( ج 

 تكتب بطريقة السرد :                 ؾ                                           ؾ المجمكعة  في الشكؿ المقابؿ   -26

   } 5،  2 { ( ب                     } 6،  4 {  ( أ

 } 2 { ( د                 } 6، 4، 5، 2 { ( ج       

 

 = ف صإف } 4،  3 {ص=  ككانت } 2،  3،  6،  4 {ؾ = المجمكعة الكمية ذا كانت إ  -27

  } 2،  3،  6 { ( ب                   } 2،  6 {  ( أ

 } 2 { ( د                          } 3،4 { ( ج       

 ىك :    س    يمثؿالشكؿ الذم  -28

                        ؾ                       

                               ب(                                           ( أ

              

 ؾ                                         ؾ                               

 د(                    ج(                             

 4 ×               س 

                  

                    ×6 

×2     

×5 

  

 س ؾ           
 س 

 س س 
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 ص  ىك:   الشكؿ الذم يمثؿ س  -29
 ؾ                                                       ؾ     

                                                    ب(                                                    ( أ
  

                

 ؾ                                             ؾ                   

 د(                           ج(               
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ُ(11) ممحؽ رقـ
 مفتاح اإلجابة الختبار التكاصؿ الرياضي

 جابة الصحيحةرمز اإل رقـ السؤاؿ
 د ج ب أ  .1
 د ج ب أ  .2
 د ج ب أ  .3
 د ج ب أ  .4
 د ج ب أ  .5
 د ج ب أ  .6
 د ج ب أ  .7
 د ج ب أ  .8
 د ج ب أ  .9

 د ج ب أ  .10
 د ج ب أ  .11
 د ج ب أ  .12
 د ج ب أ  .13
 د ج ب أ  .14
 د ج ب أ  .15
 د ج ب أ  .16
 د ج ب أ  .17
 د ج ب أ  .18
 د ج ب أ  .19
 د ج ب أ  .20
 د ج ب أ  .21
 د ج ب أ  .22
 د ج ب أ  .23
 د ج ب أ  .24
 د ج ب أ  .25
 د ج ب أ  .26
 د ج ب أ  .27
 د ج ب أ  .28
 د ج ب أ           .29
 د ج ب أ  .30
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 (12ممحؽ رقـ )
مف كتاب الرياضيات الجزء األكؿ  دليؿ المعمـ لتدريس مفاىيـ الكحدة األكلى )المجمكعات( بطاقة تحكيـ

 لمصؼ السابع األساسي كفقان ألنمكذج دانياؿ

 الدرجة العممية:......................  السيد الدكتور/األستاذ:.......................المحتـر 

 انسالو عهيكى ورمحة اهلل وبركاته

 حتكيىُدنيمُادلؼهىُوفكُاصتخذاوُأمنىرجُداَيالالموضوع: 

تقـو الباحثة بإجراء دراسة تكميمية لمحصوؿ عمى درجة الماجستير مف قسـ المناىج وطرؽ التدريس مف 
واف " أثر استخداـ أنموذج دانياؿ في تنمية المفاىيـ وميارات كمية التربية بالجامعة اإلسبلمية، وىي بعن

التواصؿ الرياضي لدى طالبات الصؼ السابع األساسي"، واستمـز ذلؾ إعداد اختبار لميارات التواصؿ 
 الرياضي في وحدة المجموعات مف كتاب الرياضيات الجزء األوؿ لمصؼ السابع األساسي.

 يـ الدليؿ في ضوء خبرتكـ ، وذلؾ مف حيث :لذا نرجو مف سيادتكـ التكـر بتحك

 مدى مبلءمة الدليؿ وتمش يو مع خطوات أنموذج دانياؿ. 
 دقة الصياغة السموكية ألىداؼ الدروس المتضمنة بالدليؿ. 
 وجود اّتساؽ بيف األىداؼ التعميمية لكؿ درس ومحتواه. 
 دقة وسبلمة الصياغة المغوية والعممية لمدليؿ. 
 جيد لممادة التعميمية خبلؿ الدرس الواحد وبيف الدروس المختمفة. وجود تنظيـ وتسمسؿ 
 مبلءمة األنشطة الواردة الواردة في الدروس، وكذلؾ ورؽ العمؿ بالنسبة لمستوى الطمبة. 
 مبلءمة أساليب التقويـ المستخدمة لما يتضمنو الدرس واألىداؼ. 

  ييزاٌ حسناتكىشاكريٍ نكى حسٍ تعاوَكى وداعني املىىل عز وخم أٌ جيعهه يف

 وتفضهىا بقبىل فائق االحرتاو وانتقدير

 الباحثة: آماؿ جماؿ مسمـ                                                         
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 (13ممحؽ رقـ )
 دليؿ المعمـ

مف كتاب الرياضيات لكحدة "المجمكعات كالعمميات عمييا "  دليؿ المعمـ لتدريس المفاىيـ الرياضية 
 .كفقان ألنمكذج دانياؿ التعميمي المعرفي الجزء األكؿ لمصؼ السابع األساسي 

تيجية معينة، االذي يستعيف بو المعمـ في تدريس مادتو وفؽ استر  المرشدَ  المعمـِ  دليؿُ  عزيزي المعمـ يعتبرُ 
الرياضيات الجزء األوؿ لمصؼ  مف كتابلرياضية اوأقدـ لؾ ىذا الدليؿ لكي يعينؾ عمى تدريس المفاىيـ 

حيث يعتبر دليؿ المعمـ أداة تساعد المعمـ عمى تحقيؽ األىداؼ  نموذج دانياؿ،ألاألساسي وفقًا سابع ال
األنشطة ويجعمو عمى بصيرة أثناء سيره في تنفيذ  األدوات والوسائؿ البلزمة لتنفيذالتعميمية وتجييز 

 الدرس.

ألنموذج دانياؿ التعميمي المعرفي، ، الدروس التي تـ إعدادىا وفقًا ليؿأىداؼ الد :ويشتمؿ ىذا الدليؿ عمى
ءات ار اإلج، بات السابقة والبنود االختبارية الوسائؿ التعميمية، المتطمأىداؼ الدرس: ويتضمف كؿ درس
 .التدريسية، والتقويـ

 أىداؼ دليؿ المعمـ :

 :عمى ًا ر ؿ معمـ الرياضيات لكي يكوف قاديمكف أف يساعد ىذا الدلي

 تحديد األىداؼ التعميمية المرجو تحقيقيا وصياغتيا بصورة سموكية سميمة . .1
 د تعميميا لمطمبة .ار تحديد المادة التعميمية الم  .2
 ة التعميمية المناسبة لمموضوعات تحديد األنشط .3
 تحديد الوسائؿ التعميمية البلزمة لتحقيؽ األىداؼ التعميمية المنشودة . .4
 ويـ المناسبة لمعرؼ مدى ما تحقؽ مف أىداؼ تعميمية .تحديد أساليب التق  .5
 . ألنموذج دانياؿ التعميمي المعرفيالسير في الدروس وفقًا  .6
 وضع جدوؿ زمني مناسب لتحقيؽ األىداؼ التعميمية .  .7
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 نبذة مختصرة عف أنمكذج دانياؿ:

(  عاـ) Charles Anderson(  وتشارلز أندرسوف )Daniel Nealابتكر ىذا النموذج دانياؿ نيؿ)   
حيث  ،الواردة في دورة التعمـ وخرائط المفاىيـِ  ىذا األنموذج مف األفكارِ  وقد استفادوا في بمورةِ  ،ـ( 1987

وقياـ المعمـ بالتحدث عف  ،عمى نواتج التعمـ إلى تبلميذهِ  فيو اىتماـ المعمـِ  المباشر ينصب   إف التعميـَ 
ة ة تفيد التبلميذ وال يستطيعوف التوصؿ إلييا بطريقعرض معمومات أساسي :مثؿ ،موضوع الدرسِ 

ثارة اىتماـ التبلميذ و  تقاف الحقائؽ والقواعد واإلجراءات الضرورية لمتعمـ  دافعتييـ لمتعمـ،أخرى،وا  وا 
ر التبلميذ ويذكّ  ،حيث يستعرض المعمومات السابقة ،والتمييد لنشاط يتـ بالتدريس غير المباشرِ  ،البلحؽ

 األجيزة وتركيبيا، وكيفية تشغيؿِ  ،ح ليـ كيفية القياـ بالعمؿ المطموبِ ويوضّ ، واعد العمميةبالقوانيف والق
  .(248: 1996واستخبلص استنتاجات عممية وتجارب ونشاطات في سياؽ طرائؽ تدريس أخر)الخميمي، 

  دانياؿ وزمبلؤه ىذا األنموذج  صمـَ  ،وباالعتماد عمى بعض األفكار البنائية المستمدة مف دورة التعمـ   
أو صوًرا مناسبة  ،وأسئمة وفييا يعطي المعمـ الطمبة موادَ  ،الذي تقـو إحدى مراحمو عمى اكتشاؼ المفيوـو 

وىذه المرحمة متمركزة  ،تتعمؽ بالمفيوـِ  ة مباشرةٍ حسيٍ  وتوجييات يتبعوىا لجمع البيانات بوساطة خبراتٍ 
 .(46- 45: 2003حوؿ التمميذ )عمي، 

عطاء التنبؤاتِ  يشجع المعمـ تبلميذه عمى التحاور فيما بينيـ بطريقة تعاونية وىنا  ،لصياغة التفسيرات وا 
 .(1996:394)الخميمي،  فة عند بياجيوقابؿ التمثيؿ في تكويف المعر وىذه المرحمة تُ 

في تحصيؿ المفيـو معرفي ينتقؿ فيو المتعمـ  تعميمي   بأنو أنموذجٌ  (:1996كقد عرفو )الخميمي كآخركف،
االستقصاء والنشاطات، التبياف والتعبير، الحوار  المراجعة، التعميـ المباشر، :ىي ،في تسعة مراحؿ

 والمناقشة ، االختراع ، التطبيؽ، وأخيرًا التمخيص والغمؽ. 
 مراحؿ األنمكذج:
 (review)المراجعة المرحمة األكلى:

ولتييئتيا  ،بالدرس الجديد مف أجؿ التأكد مف المعرفة السابقةوىنا يتـ مناقشة الدروس السابقة ذات الصمة 
وذلؾ  و مفاىيـ خاطئة،عف أي تصورات أ بالصورة السميمة بعيداً  يالدرس الحال يالستيعاب المستجدات ف

لمتحقؽ مف سوء الفيـ لدييـ ومعرفة خمفياتيـ والػتأىب  جيدةً  وفرصةً  ،ساسية لمتعمـ الجديدلتكوف قاعدة أ
 . لممراحؿ التالية.
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 (Introduction) : التقديـ المرحمة الثانية

، وفييا يواجو عاـ عف أىداؼ الدرس ومحتواه ونشاطاتو عطاء تمييدٍ إب في ىذه المرحمةيبدأ المعمـ   
 المياـ التعميمية ووضع الروابط بيف الخبرات السابقة والحالية ، حيث يقوموف بتحديدِ  ،الطبلبَ  المعمـُ 

 مبةىو تركيز انتباه الط والغرض مف ىذه المقدمةِ  ة المرتبطة بالموضوع،وكذلؾ تحديد األنشطة األساسي
ثارة ،الدرس ينجازه فإعمى المطموب   .الجديد الدرس يلبلنخراط ف ـدافعيتي وا 

 
 (overview) المكضكع: عرض  المرحمة الثالثة

 مبةكما تتـ استثارة أفكار الط ،لممشكمة المطروحة لمدراسة لممعمومات الجديدة أو يعاـ أول يتـ استعراٌض 
التعميمية بعد نياية لدييـ عف موضوع الدرس ووظيفتيـ  واضحةٌ وبالتالي تتكوف فكرة ٌ  ،طرح التساؤالتو 

 ىذه المرحمة.
  Investigation: االستقصاء  المرحمة الرابعة

"ويجب أف يكوف  في ىذه المرحمة يحتاج التبلميذ إلى وقت مف التفكير وجمع البيانات واكتشاؼ المفاىيـ،
ليستكشفوا أو يتحققوا مف المواضيع أو المفاىيـ  ؛لدى الطمبة في ىذه المرحمة مواد ممموسة وتجاربَ 

والقياـ بأنشطة  ،توجييات مباشرة مف المعمـية دوف تشجيع الطمبة لمعمؿ سو  العممية بأنفسيـ، كما يتـّ 
فالطمبة في ىذه المرحمة  ،("(Turk & Calik, 2008 :3تتعمؽ بالمفاىيـ واألفكار المرتبطة بالدرس

 ،ويسألوف، ويستقصوف المفاىيـ ليكتسبوا معرفة أساسية عف طبيعة المواد واألفكار ذات العبلقةيبلحظوف 
أو مف خبلؿ القياـ بتجارب  ،بصرية أو ،وتتاح ليـ فرصة جمع المعمومات عف طريؽ وسائؿ سمعية

 وعمييـ أف ينظموا  ىذه المعمومات ويختاروا مصادر مبلئمة لمحصوؿ عمى البيانات. ،مخبرية

 (Dialogue and discussion ): الحكار كالمناقشة المرحمة الخامسة
ف المجموعات بعرض ما حيث يسمح لكؿ مجموعة م مبة،لييا الطإؿ توصّ  يتتتـ مناقشة نتائج النشاط ال

ناقشة جماعية فعند ويتـ ذلؾ مف خبلؿ م ،استخدموىا يويعرضوا الحموؿ واألساليب الت، يوإلتـ التوصؿ 
تعميـ بعضيـ البعض عمى كؿ  يأخذوف عمى عاتقيـ ميمةَ  يفف المتعممإف ،مجموعات يالعمؿ ف

 .  أو عرض المبلحظات واألفكار واألسئمة واالفتراضات ،سواء الفيـ ،المستوياتِ 
 (Organization) التنظيـالمرحمة السادسة: 

حيث يتـ تعميـ المفاىيـ الجديدة واستخداـ  ،ىذه المرحمة التدريس المباشر مرة أخرى مف قبؿ المعمـ ييتـ ف
ليا  يخطأ أو المغموط ومواجيتيا والتصدوتحديد أشكاؿ الفيـ ال ،عف الفيـ السميـ خرائط المفاىيـ لمتعبير
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لممتعمـ بما يضمف التعمـ ذا المعنى لدى  فيعادة تشكيؿ البناء المعر إىذه المرحمة  ييتـ ف يأ ،معالجتيا و
 .المتعمـ

بلقات يجاد عظيـ الخبرات التي اكتسبوىا خبلؿ إإف الغرض مف ىذه المرحمة ىو مساعدة الطمبة عمى تن
عطاء أمثمة وتفسيرات إضافية.بينيما وبيف خبراتيـ السابق  ة المشابية ليا، وا 
 (Application) المرحمة السابعة: التطبيؽ

باإلضافة لحؿ تدريبات  وتنفيذ نشاطات فردية أو جماعية،مواقؼ جديدة  ييتـ تجريب المعرفة المكتسبة ف
وتطبيقيا في  ،لفرصة لتوسيع فيميـ المفاىيـ والمياراتلتبلميذ بامتنوعة، وفي ىذه المرحمة يتـ تزويد ا

وىذه  ،(: 1996مواقؼ جديدة مشابية تدعـ الوقت والتجارب التي تـ تنفيذىا في عممية التعمـ) الخميمي،
أي أف التطبيؽ ميـ لبلحتفاظ  ،المعرفة الجديدة بنجاح واسترجاعيا فيما بعد المرحمة تؤدي إلى خزفِ 

 ( .94:  2006بالمعمومات والمفاىيـ الجديدة)الشطناوي والعبيدي، 
 (Summary / Closure)التمخيص كالغمؽ المرحمة الثامنة:

بحيث يتـ ربطو  ،خاتمة لمدرس استخبلصتمخيص النتائج واالستنتاجات والتفسيرات و في ىذه المرحمة ـ يت
اطات بيتية لتعزيز التعمـ باإلضافة لتقديـ نش ،إف أمكَف، وذلؾ لتثبيت التعمـ الجديد بالدروس األخرى

 .الجديد
 قائمة المفاىيـ المتضمنة في كحدة " لمجمكعات كالعمميات عمييا"               

 االنتماء .1
 االحتواء .2
 تساوي مجموعتيف .3
 المجموعة الخالية .4
 المجموعة المنيية .5
 المجموعة غير المنتيية .6
 مجموعة التقاطع .7
 المجموعتاف المتباعدتاف .8
 مجموعة االتحاد .9

 مجموعة الفرؽ .10
 المجموعة الكمية)الشاممة( .11
 المجموعة المتممة .12
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ُذرسُاألولـان

 ....................انيىو وانتاريخ:       ةػػيػػة الجزئػػػوعػػػمػػجػػالم  :عنىاٌ اندرس

 األهداف السلوكية:

  أو    أف تحدد الطالبة العبلقة بيف عنصر ومجموعة باستخداـ أحد الرمزيف  .1

 . الطالبة مفيـو المجموعة الجزئية تستنتجأف  .2
 أف تكتب الطالبة المجموعات الجزئية لمجموعة معطاة. .3
  أو    أف تحدد الطالبة العبلقة بيف مجموعتيف باستخداـ أحد الرمزيف   .4

 المتطلببت السببقة:

 أف تكتب مجموعات بطريقة السرد .1
 أف تمثؿ مجموعة باستخداـ أحد أشكاؿ فف. .2

 قيبس المتطلببت السببقة:

 اكتبي بطريقة السرد: .1
   فمسطيف    عمـ مجموعة ألواف - أ
 13267رقاـ العدد أمجموعة   - ب

 بأحد أشكاؿ فف المجموعات التالية: مثمي .2
 }           2،4،5{س= (1
 }6أ:أ أحد عوامؿ العدد {ص= (2

 الوسبئل التعليمية التعلمية:

 دليؿ المعمـ-ألعاب تركيب ورقية -السبورة وممحقاتيا -مجموعة صور -أوراؽ عمؿ  

 

 

 

 انزيٍ:

 حظض3ُ
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 جراءات التعليمية التعلميةاإل المرحلة

التقويم 

 المرحلي

 نتائجو أدكاتو
 .المراجػػعػػػة1
 

تناقش المعممة مع الطالبات المعمومات السابقة والتي ليا ارتباط -
 .الجديد بموضوع الدرس

 تذكر الطالبات مفيـو المجموعة ومفيـو العنصر.-
 تعطي الطالبات أمثمة عمى مجموعات وتذكر عناصرىا. -

مبلحظة 
مشاركة 
وتفاعؿ 
 الطالبات

 

 المعممة عنواف الدرس عمى السبورة دوف أف توضحو وتفسرهتكتب -  التػػقػػديػػػـ.2
تبدأ بإعطاء تمييد عاـ عف أىداؼ الدرس الحالي  ومحتواه و 

تركيز انتباه الطالبات عمى المطموب انجازه لونشاطاتو بشكؿ سريع 
ثارة دوافعيف لبلنخراط في الدرس.   في الدرس وا 

مبلحظة 
انتباه 

وتركيز 
 الطالبات

 

عرض .3
 المكضكع

 

يتـ في ىذه المرحمة استعراض عاـ وأولي لممعمومات الجديدة كما -
 اتتـ استثارة أفكار الطالبات وذلؾ مف خبلؿ عدة تساؤالت  تطرحي

)عصؼ ذىني( دوف التعميؽ عمى إجابات  المعممة  عمى الطالبات
 .الطالبات

 ؟} 5،6،7{ينتمي إلى المجموعة  5ىؿ العنصر-
 ؟ 7عة مضاعفات العدد ينتمي إلى مجمو  6ىؿ العنصر -
 ؟}9، 5، 2{ والمجموعة  }2{ما العبلقة بيف المجموعة   -
كيؼ يمكننا أف نعبر عف العبلقة التي تربط بيف عنصر  -

 ومجموعة أو التي تربط بيف مجموعة ومجموعة؟

  

 االستقصاء .4
 

ولكؿ مجموعة اسـ  تقـو المعممة بتقسيـ الطالبات إلى مجموعات -
      .عالـ رياضيات

تعطي المعممة بطاقة  و التنفذ الطالبات النشاطات المطموبة في  -
ت الكافي لمطالبات لمتوصؿ إلى تفسيرات ونتائج لممفيوـ قالو 

 توصمت لو مف نتائج وتسجؿ كؿ مجموعة ما

متابعة 
العمؿ 

التعاوني في 
 المجموعات

 

الحكار .5
 كالمناقشة

 

مف نتائج معممة تقـو كؿ مجموعة بعرض ما تـ التوصؿ إليو  -
 ذلؾ.
مباشرة صحة النتائج مف خبلؿ المناقشة الكؿ مجموعة مف  أكدتت -

سباب اآلراء والتعبير عف األبداء ا  بيف المعممة والطالبات، و 
 والتفسيرات.

مبلحظة 
إجابات 
الطالبات 
 وتفسيراتيف
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تستنتج الطالبات مفيـو االنتماء ومفيوـ المناقشة والحوار بعد  -
 االحتواء.

تطمب المعممة مف الطالبات إعطاء مفيـو االنتماء ومفيوـ  -
 االحتواء. 

 التنظيـ.6
 

تقوـ حيث اشر مف قبؿ المعممة بيتـ في ىذه المرحمة التدريس الم -
عطاء التفسيرات الجديد. بعرض الداللة المفظية لممفيـو  حيث يتـ وا 

 خاطئ وموجيتيا ومعالجتيا.تحديد أشكاؿ الفيـ ال
تقدـ المعممة لمطالبات رمز التعبير عف االنتماء ورمز التعبير  -

 عف االحتواء.
تقـو المعممة بحؿ مثاؿ تطبيقي بمشاركة الطالبات لتوضيح 

.  المفيـو
 البطاقة .مثاؿ مف -

معالجة 
وتقويـ 

أشكاؿ الفيـ 
الخاطئ إف 

 وجد

 

 ؽ. التطبي7
 

يتـ في ىذه المرحمة تجريب المعرفة الجديدة في مواقؼ جديدة -
يضمف تثبيت المفيـو لدى  بما ومتنوعة وحؿ تدريبات إضافية 

 .الطالبات
 تقوـ الطالبات بحؿ تدريبات منتمية مف البطاقة المعدة. -
 أف يمكف تنفذ الطالبات التدريب في نظاـ المجموعات.  -
  ابات.يتـ مناقشة الطالبات في اإلج-

متابعة 
العمؿ 
الكتابي 
وتدقيؽ 
 االجابات

 

التمخيص .8
 كالغمؽ

 

يتـ في ىذه المرحمة تمخيص النتائج واالستنتاجات والتفسيرات -
 .طاء خاتمة لمدرسعوا  
تغمؽ المعممة الدرس باالستعانة بالطالبات مف خبلؿ مسابقة أو  -

 لعبة.
 ) لعبة ساعي البريد(

  

 

 

 

 



161 

 

ُنثاَيذرسُاـان

 ....................انيىو وانتاريخ:    تساوي المجموعات  :عنىاٌ اندرس

 األهداف السلوكية:

 .المجموعتاف المتساويتافالطالبة مفيـو  تستنتجأف  .1
 أف تذكر شروط تساوي مجموعتيف. .2

 :المتطلببت السببقة

 أف تكتب مجموعات بطريقة السرد .1

    قيبس المتطلببت السببقة: 

  اكتب بطريقة السرد:  (1
     قارات العالـ.مجموعة  - أ
 }5،9األعداد الزوجية المحصورة بيف أحد أ:أ {ص=  - ب

 الوسبئل التعليمية التعلمية:

 دليؿ المعمـ-السبورة وممحقاتيا -مجموعة صور -أوراؽ عمؿ      

 جراءات التعليمية التعلميةاإل المرحلة

التقويم 

 المرحلي

 نتائجو أدكاتو
 .المراجػػعػػػة1
 

تناقش المعممة مع الطالبات المعمومات السابقة والتي ليا -
 .الجديد ارتباط بموضوع الدرس

 تذكر الطالبات مفيـو المجموعة ومفيـو العنصر.-
 تعطي الطالبات أمثمة عمى مجموعات وتذكر عناصرىا. -

مبلحظة 
مشاركة 
وتفاعؿ 
 الطالبات

 

المعممة عنواف الدرس عمى السبورة دوف أف توضحو تكتب -  التػػقػػديػػػـ.2
تبدأ بإعطاء تمييد عاـ عف أىداؼ الدرس الحالي  و  وتفسره

تركيز انتباه الطالبات عمى لومحتواه ونشاطاتو بشكؿ سريع 
ثارة دوافعيف لبلنخراط في  المطموب انجازه في الدرس وا 

 الدرس. 

مبلحظة 
انتباه 

وتركيز 
 الطالبات

 

 انزيٍ:

 حُواحذجحظ
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عرض .3
 المكضكع

 

يتـ في ىذه المرحمة استعراض عاـ وأولي لممعمومات  -
الجديدة كما تتـ استثارة أفكار الطالبات وذلؾ مف خبلؿ عدة 

)عصؼ ذىني( المعممة  عمى الطالبات اتساؤالت  تطرحي
 دوف التعميؽ عمى إجابات الطالبات.

  

 االستقصاء .4
 

ولكؿ  تقـو المعممة بتقسيـ الطالبات إلى مجموعات -
      .مجموعة اسـ عالـ رياضيات

تعطي بطاقة و التنفذ الطالبات النشاطات المطموبة في  -
ت الكافي لمطالبات لمتوصؿ إلى تفسيرات ونتائج قالمعممة الو 

 و مف نتائجيلإتوصمت  لممفيـو وتسجؿ كؿ مجموعة ما

متابعة 
العمؿ 

التعاوني 
في 

 المجموعات

 

الحكار .5
 كالمناقشة

 

مجموعة بعرض ما تـ التوصؿ إليو مف نتائج  تقوـ كؿ -
 معممة ذلؾ.

صحة النتائج مف خبلؿ المناقشة كؿ مجموعة مف  أكدتت -
بداء اآلراء والتعبير عف ا  مباشرة بيف المعممة والطالبات، و ال
 سباب والتفسيرات.األ
تستنتج الطالبات مفيـو المجموعة المناقشة والحوار بعد  -

 الخالية.
تطمب المعممة مف الطالبات إعطاء مفيـو  المجموعة  -

 الخالية. 

مبلحظة 
إجابات 
الطالبات 
 وتفسيراتيف

 

 التنظيـ.6
 

اشر مف قبؿ المعممة بيتـ في ىذه المرحمة التدريس الم -
عطاء الجديد. تقوـ بعرض الداللة المفظية لممفيـو حيث  وا 

وجيتيا حيث يتـ تحديد أشكاؿ الفيـ الخاطئ ومالتفسيرات 
 ومعالجتيا.

تقدـ المعممة لمطالبات رمز التعبير عف المجموعات  -
 الخالية.

تقـو المعممة بحؿ مثاؿ تطبيقي بمشاركة الطالبات لتوضيح 
.  المفيـو

 بطاقةالمثاؿ مف -

معالجة 
وتقويـ 

أشكاؿ الفيـ 
الخاطئ إف 

 وجد

 

 ؽ. التطبي7
 

يتـ في ىذه المرحمة تجريب المعرفة الجديدة في مواقؼ -
يضمف تثبيت  بما جديدة ومتنوعة وحؿ تدريبات إضافية 

 .المفيـو لدى الطالبات

متابعة 
العمؿ 
الكتابي 
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 تقوـ الطالبات بحؿ تدريبات منتمية مف البطاقة المعدة. -
 أف يمكف تنفذ الطالبات التدريب في نظاـ المجموعات.  -
 يتـ مناقشة الطالبات في اإلجابات. -

وتدقيؽ 
 اإلجابات

التمخيص .8
 كالغمؽ

 

يتـ في ىذه المرحمة تمخيص النتائج واالستنتاجات -
 .طاء خاتمة لمدرسعوالتفسيرات وا  

تغمؽ المعممة الدرس باالستعانة بالطالبات مف خبلؿ  -
 مسابقة أو لعبة.

 )لعبة نشر الغسيؿ(
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ُثانثذرسُانـان                               

 ....................انيىو وانتاريخ:        خػػاليػػةة الػػػوعػػػمػػجػػالم  :عنىاٌ اندرس

 األهداف السلوكية:

 خالية.الطالبة مفيـو المجموعة ال تستنتجأف  .3
 المجموعة الخالية والمجموعة غير الخالية.أف تميز الطالبة بيف  .4
 أف تذكر الطالبة خصائص المجموعة الخالية. .5

 :المتطلببت السببقة

 أف تكتب مجموعات بطريقة السرد .2

    قيبس المتطلببت السببقة: 

  اكتب بطريقة السرد:  (2
     أحرؼ كممة سمسـمجموعة  - ت
 }9أ:أ أحد عوامؿ العدد {ص=  - ث

 التعلمية:الوسبئل التعليمية 

 دليؿ المعمـ-السبورة وممحقاتيا -مجموعة صور -أوراؽ عمؿ      

 جراءات التعليمية التعلميةاإل المرحلة

التقويم 

 المرحلي

 نتائجو أدكاتو
 .المراجػػعػػػة1
 

تناقش المعممة مع الطالبات المعمومات السابقة والتي ليا -
 .الجديد ارتباط بموضوع الدرس

 مفيـو المجموعة ومفيـو العنصر.تميز الطالبات -
 تعطي الطالبات أمثمة عمى مجموعات وتذكر عناصرىا. -

مبلحظة 
مشاركة 
وتفاعؿ 
 الطالبات

 

تكتب المعممة عنواف الدرس عمى السبورة دوف أف -  التػػقػػديػػػـ.2
تبدأ بإعطاء تمييد عاـ عف أىداؼ الدرس و  توضحو وتفسره

تركيز انتباه لريع الحالي  ومحتواه ونشاطاتو بشكؿ س
ثارة دوافعيف  الطالبات عمى المطموب انجازه في الدرس وا 

مبلحظة 
انتباه وتركيز 

 الطالبات

 

 انزيٍ:

ـظـحُح
 واحـذج
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 لبلنخراط في الدرس. 
عرض .3

 المكضكع
 

يتـ في ىذه المرحمة استعراض عاـ وأولي لممعمومات  -
الجديدة كما تتـ استثارة أفكار الطالبات وذلؾ مف خبلؿ 

)عصؼ المعممة  عمى الطالبات اعدة تساؤالت  تطرحي
 .ذىني( دوف التعميؽ عمى إجابات الطالبات

 يوجد في صفؾ طالبات زرف القمر؟ىؿ -
 كـ عنصر يوجد في المجموعة    -
 ماذا تسمى المجموعة التي ال تحتوي عمى عناصر؟ -
 كيؼ يمكننا التعبير رمزيا عف ىذه المجموعة؟ -

  

 االستقصاء .4
 

ولكؿ  بتقسيـ الطالبات إلى مجموعاتتقـو المعممة  -
      .مجموعة اسـ عالـ رياضيات

تعطي بطاقة و التنفذ الطالبات النشاطات المطموبة في  -
ت الكافي لمطالبات لمتوصؿ إلى تفسيرات قالمعممة الو 

و مف يلإتوصمت  ونتائج لممفيوـ وتسجؿ كؿ مجموعة ما
 نتائج

متابعة 
العمؿ 

التعاوني في 
 المجموعات

 

الحكار .5
 كالمناقشة

 

تقـو كؿ مجموعة بعرض ما تـ التوصؿ إليو مف نتائج  -
 معممة ذلؾ.

صحة النتائج مف خبلؿ المناقشة كؿ مجموعة مف  أكدتت -
بداء اآلراء والتعبير عف ا  مباشرة بيف المعممة والطالبات، و ال
 سباب والتفسيرات.األ
المجموعة تستنتج الطالبات مفيـو المناقشة والحوار بعد  -

 الخالية.
تطمب المعممة مف الطالبات إعطاء مفيـو  المجموعة  -

 الخالية. 

مبلحظة 
إجابات 
الطالبات 
 وتفسيراتيف

 

 التنظيـ.6
 

اشر مف قبؿ المعممة بيتـ في ىذه المرحمة التدريس الم -
عطاء الجديد. تقوـ بعرض الداللة المفظية لممفيـو حيث  وا 

أشكاؿ الفيـ الخاطئ وموجيتيا حيث يتـ تحديد التفسيرات 
 ومعالجتيا.

تقدـ المعممة لمطالبات رمز التعبير عف المجموعات  -
 الخالية.

معالجة 
وتقويـ 

أشكاؿ الفيـ 
الخاطئ إف 

 وجد
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تقـو المعممة بحؿ مثاؿ تطبيقي بمشاركة الطالبات لتوضيح 
.  المفيـو

 ؽ. التطبي7
 

ي مواقؼ يتـ في ىذه المرحمة تجريب المعرفة الجديدة ف-
يضمف تثبيت  بما جديدة ومتنوعة وحؿ تدريبات إضافية 

 .المفيـو لدى الطالبات
 تقوـ الطالبات بحؿ تدريبات منتمية مف البطاقة المعدة. -
 أف يمكف تنفذ الطالبات التدريب في نظاـ المجموعات.  -
  يتـ مناقشة الطالبات في اإلجابات.-

متابعة 
العمؿ 
الكتابي 
وتدقيؽ 
 اإلجابات

 

التمخيص .8
 كالغمؽ

 

يتـ في ىذه المرحمة تمخيص النتائج واالستنتاجات -
 .طاء خاتمة لمدرسعوالتفسيرات وا  

تغمؽ المعممة الدرس باالستعانة بالطالبات مف خبلؿ  -
 مسابقة أو لعبة.

 ) لعبة نشر الغسيؿ(

  

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُراتغذرسُانـان

ُ....................انيىو وانتاريخ:   لمنتوية وغير المنتويةالمجموعة ا  :عنىاٌ اندرس

 األهداف السلوكية:

 .منتييةأف تتعرؼ الطالبة إلى مفيـو المجموعة ال .1
 .منتييةالغير أف تتعرؼ الطالبة إلى مفيـو المجموعة  .2

 المتطلببت السببقة:

 .أف تكتب مجموعات بطريقة السرد .1
 صفة المميزة.مجموعات بطريقة الأف تكتب  .2

 قيبس المتطلببت السببقة:

  اكتبي بطريقة السرد: (1
      . أياـ األسبوعمجموعة  . أ
 .95695رقاـ العدد أمجموعة  . ب

 :اكتبي بطريقة الصفة المميزة( 2

  }           2،4،5{س=  - أ
 .مجموعة أحرؼ كممة رمضاف - ب

 الوسبئل التعليمية التعلمية:

 دليؿ المعمـ-السبورة وممحقاتيا -مجموعة صور -أوراؽ عمؿ

 جراءات التعليمية التعلميةاإل المرحلة

التقويم 

 المرحلي

 نتائجو أدكاتو
 .المراجػػعػػػة1
 

تناقش المعممة مع الطالبات المعمومات السابقة والتي  -
 .الجديد ليا ارتباط بموضوع الدرس

 مناقشة كتابة المجموعات بطريقة السرد. -

مبلحظة 
مشاركة 
وتفاعؿ 
 الطالبات

 

 انزيٍ:

ـظـحُح
 واحـذج
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تكتب المعممة عنواف الدرس عمى السبورة دوف أف -  التػػقػػديػػػـ.2
تبدأ بإعطاء تمييد عاـ عف أىداؼ و  توضحو وتفسره

تركيز لالدرس الحالي  ومحتواه ونشاطاتو بشكؿ سريع 
ثارة  انتباه الطالبات عمى المطموب انجازه في الدرس وا 

 دوافعيف لبلنخراط في الدرس. 

مبلحظة 
انتباه وتركيز 

 الطالبات

 

عرض .3
 المكضكع

 

يتـ في ىذه المرحمة استعراض عاـ وأولي لممعمومات  -
الجديدة كما تتـ استثارة أفكار الطالبات وذلؾ مف خبلؿ 

)عصؼ المعممة  عمى الطالبات اعدة تساؤالت  تطرحي
 .ذىني( دوف التعميؽ عمى إجابات الطالبات

 مدف فمسطيف؟ يمكننا عد وحصر جميعىؿ -
 ىؿ يمكننا معرفة عدد آيات القرآف الكريـ؟-
 ؟ىؿ يمكنؾ عدىا؟5ما ىي األعداد األكبر مف  -
ماذا يمكننا أف نسمي المجموعات التي نستطيع عد  -

 عناصرىا؟
ماذا يمكننا أف نسمي المجموعات التي ال يمكننا معرفة -

 عدد عناصرىا؟

  

 االستقصاء .4
 

ولكؿ  الطالبات إلى مجموعات تقوـ المعممة بتقسيـ -
      .مجموعة اسـ عالـ رياضيات

( 2تنفذ الطالبات النشاطات المطموبة في بطاقة ) -
ت الكافي لمطالبات لمتوصؿ إلى قتعطي المعممة الو و 

توصمت  تفسيرات ونتائج لممفيوـ وتسجؿ كؿ مجموعة ما
 و مف نتائجيلإ

متابعة 
العمؿ 

التعاوني في 
 المجموعات

 

ار الحك .5
 كالمناقشة

 

تقوـ كؿ مجموعة بعرض ما تـ التوصؿ إليو مف نتائج  -
 معممة ذلؾ.

صحة النتائج مف خبلؿ كؿ مجموعة مف  أكدتت -
بداء اآلراء ا  مباشرة بيف المعممة والطالبات، و المناقشة ال

 سباب والتفسيرات.والتعبير عف األ
تستنتج الطالبات مفيوـ المجموعة المناقشة والحوار بعد  -

 المنتيية والمجموعة غير المنتيية.
تطمب المعممة مف الطالبات إعطاء مفيـو  المجموعة  -

 المنتيية والمجموعة غير المنتيية.

مبلحظة 
إجابات 
الطالبات 
 وتفسيراتيف
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 التنظيـ.6
 

اشر مف قبؿ المعممة بيتـ في ىذه المرحمة التدريس الم -
عطاء الجديد. تقوـ بعرض الداللة المفظية لممفيـو حيث  وا 

حيث يتـ تحديد أشكاؿ الفيـ الخاطئ وموجيتيا التفسيرات 
 ومعالجتيا.

تقدـ المعممة لمطالبات رمز التعبير عف المجموعات  -
 الخالية.

تقـو المعممة بحؿ مثاؿ تطبيقي بمشاركة الطالبات 
 لتوضيح المفيوـ.

 البطاقة مثاؿ مف -

معالجة 
وتقويـ 

أشكاؿ الفيـ 
الخاطئ إف 

 وجد

 

 ؽ. التطبي7
 

يتـ في ىذه المرحمة تجريب المعرفة الجديدة في مواقؼ -
يضمف تثبيت  بما جديدة ومتنوعة وحؿ تدريبات إضافية 

 .المفيـو لدى الطالبات
 تقوـ الطالبات بحؿ تدريبات منتمية مف البطاقة المعدة. -
 أف يمكف تنفذ الطالبات التدريب في نظاـ المجموعات.  -
  الطالبات في اإلجابات.يتـ مناقشة -

متابعة 
العمؿ 
الكتابي 
وتدقيؽ 
 اإلجابات

 

التمخيص .8
 كالغمؽ

 

يتـ في ىذه المرحمة تمخيص النتائج واالستنتاجات -
 .طاء خاتمة لمدرسعوالتفسيرات وا  

تغمؽ المعممة الدرس باالستعانة بالطالبات مف خبلؿ  -
 مسابقة أو لعبة.

 ) لعبة نشر الغسيؿ(

  

 

 

 

 

 

ُ
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ُايشذرسُاخلـان

 ....................انيىو وانتاريخ:      تقاطع المجموعات  :عنىاٌ اندرس

 األهداف السلوكية:

 مجموعة التقاطع لمجموعتيف.الطالبة مفيـو  تستنتجأف  .1
 .مجموعة التقاطع لمجموعتيف معمومتيف الطالبة تجدأف  .2
 مجموعتيف. أف تمثؿ بأحد أشكاؿ فف مجموعة التقاطع بيف .3
 أف تستنتج مفيـو المجموعتاف المتباعدتاف. .4
 أف تستنتج خواص تقاطع مجموعتيف. .5

 المتطلببت السببقة:

 أف تكتب مجموعات بطريقة السرد .1
 .أف تستخدـ رمز االحتواء واالنتماء في حؿ تدريبات متنوعة .2

 قيبس المتطلببت السببقة:

  اكتبي بطريقة السرد: .1
     أحرؼ كممة بيسافمجموعة  . أ
 99658رقاـ العدد أمجموعة  . ب

 ( ،   ،  ،    أكممي بوضع) .2
                  }3،4، 2{......3 ( أ
 }212، 21{......}1،2{  ( ب

 الوسبئل التعليمية التعلمية:

 دليؿ المعمـ-السبورة وممحقاتيا -مجموعة صور -أوراؽ عمؿ

 

 

 انزيٍ:

 حظتاٌ
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 جراءات التعليمية التعلميةاإل المرحلة

التقويم 

 المرحلي

 نتائجو أدكاتو
 .المراجػػعػػػة1
 

تناقش المعممة مع الطالبات المعمومات السابقة والتي  -
 .الجديد ليا ارتباط بموضوع الدرس

 مناقشة كتابة المجموعات بطريقة السرد. -
 مناقشة مفيـو االنتماء واالحتواء. -

مبلحظة 
مشاركة 
وتفاعؿ 
 الطالبات

 

الدرس عمى السبورة دوف أف تكتب المعممة عنواف -  التػػقػػديػػػـ.2
تبدأ بإعطاء تمييد عاـ عف أىداؼ و  توضحو وتفسره

تركيز لالدرس الحالي  ومحتواه ونشاطاتو بشكؿ سريع 
ثارة  انتباه الطالبات عمى المطموب انجازه في الدرس وا 

 دوافعيف لبلنخراط في الدرس. 

مبلحظة 
انتباه 
وتركيز 
 الطالبات

 

عرض .3
 المكضكع

 

المرحمة استعراض عاـ وأولي لممعمومات  يتـ في ىذه -
الجديدة كما تتـ استثارة أفكار الطالبات وذلؾ مف خبلؿ 

)عصؼ المعممة  عمى الطالبات اعدة تساؤالت  تطرحي
 .ذىني( دوف التعميؽ عمى إجابات الطالبات

ماذا تستخدـ المعممات لمكتابة لكف في الفصؿ؟   )  -
 السبورة والطباشير(

المعممات لمكتابة لطالبات الصؼ ماذا تستخدـ  -
 المجاور؟  )السبورة والطباشير(

إذف ىناؾ أشياء أو عناصر مشتركة بيف الصفيف.ماذا  -
 نسمي ىذه العناصر؟وكيؼ يمكننا تمثيميا بأشكاؿ فف؟

  

 االستقصاء .4
 

ولكؿ  تقـو المعممة بتقسيـ الطالبات إلى مجموعات -
      .مجموعة اسـ عالـ رياضيات

تعطي بطاقة و التنفذ الطالبات النشاطات المطموبة في  -
ت الكافي لمطالبات لمتوصؿ إلى تفسيرات قالمعممة الو 

و مف يلإتوصمت  ونتائج لممفيوـ وتسجؿ كؿ مجموعة ما
 نتائج

متابعة 
العمؿ 
التعاوني 
في 

 المجموعات
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الحكار .5
 كالمناقشة

 

نتائج تقـو كؿ مجموعة بعرض ما تـ التوصؿ إليو مف  -
 معممة ذلؾ.

صحة النتائج مف خبلؿ كؿ مجموعة مف  أكدتت -
بداء اآلراء ا  مباشرة بيف المعممة والطالبات، و المناقشة ال

 سباب والتفسيرات.والتعبير عف األ
تستنتج الطالبات مفيـو مجموعة المناقشة والحوار بعد  -

 التقاطع.
تطمب المعممة مف الطالبات إعطاء مفيـو  مجموعة  -
 قاطع.الت

تستنتج الطالبات مفيـو المجموعتاف المناقشة والحوار بعد 
 المتباعدتاف.

مبلحظة 
إجابات 
الطالبات 
 وتفسيراتيف

 

 التنظيـ.6
 

اشر مف قبؿ المعممة بيتـ في ىذه المرحمة التدريس الم -
عطاء الجديد. تقوـ بعرض الداللة المفظية لممفيـو حيث  وا 

الفيـ الخاطئ وموجيتيا حيث يتـ تحديد أشكاؿ التفسيرات 
 ومعالجتيا.

 تقدـ المعممة لمطالبات رمز عممية التقاطع. -
تقـو المعممة بحؿ مثاؿ تطبيقي بمشاركة الطالبات 

 لتوضيح المفيوـ.
 .بطاقة المثاؿ مف -

معالجة 
وتقويـ 
أشكاؿ 
الفيـ 

الخاطئ إف 
 وجد

 

 ؽ. التطبي7
 

يتـ في ىذه المرحمة تجريب المعرفة الجديدة في مواقؼ -
يضمف تثبيت  بما جديدة ومتنوعة وحؿ تدريبات إضافية 

 .المفيـو لدى الطالبات
 تقوـ الطالبات بحؿ تدريبات منتمية مف البطاقة المعدة. -
 أف يمكف تنفذ الطالبات التدريب في نظاـ المجموعات.  -
  ابات.يتـ مناقشة الطالبات في اإلج-

متابعة 
العمؿ 
الكتابي 
وتدقيؽ 
 اإلجابات

 

التمخيص .8
 كالغمؽ

 

يتـ في ىذه المرحمة تمخيص النتائج واالستنتاجات -
 .طاء خاتمة لمدرسعوالتفسيرات وا  

تغمؽ المعممة الدرس باالستعانة بالطالبات مف خبلؿ  -
 مسابقة أو لعبة.

 ) مسابقة بيف طالبتيف(
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ُضادسانذرسُـان

 ....................انيىو وانتاريخ:      اتحاد  المجموعات  :عنىاٌ اندرس

 األهداف السلوكية:

 مجموعة االتحاد لمجموعتيف.الطالبة مفيـو  تستنتجأف  .1
 مجموعة االتحاد لمجموعتيف. مجموعة االتحاد لمجموعتيفالطالبة  تجدأف  .2
 االتحاد بيف مجموعتيف.أف تمثؿ الطالبة بأحد أشكاؿ فف مجموعة  .3
 أف تستنتج خواص عممية االتحاد بيف المجموعات. .4

 المتطلببت السببقة:

 أف تكتب مجموعات بطريقة السرد .1
 .أف تستخدـ رمز االحتواء واالنتماء في حؿ تدريبات متنوعة .2

 قيبس المتطلببت السببقة:

  :اكتبي بطريقة السرد .1
 .مجموعة ألواف فمسطيف  ( أ
 .13267رقاـ العدد أمجموعة  ( ب

 ( ،  ،  ،  أكممي بوضع) .2
                     }3،4، 2{......3 ( أ
 }212، 21{......}1،2{   ( ب

 الوسبئل التعليمية التعلمية:

 دليؿ المعمـ-السبورة وممحقاتيا -مجموعة صور -أوراؽ عمؿ

 

 

 

 انزيٍ:

 حظتاٌ
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 جراءات التعليمية التعلميةاإل المرحلة

 التقويم المرحلي

 نتائجو أدكاتو

 .المراجػػعػػػة1
 

تناقش المعممة مع الطالبات المعمومات السابقة والتي ليا  -
 .الجديد ارتباط بموضوع الدرس

 مناقشة كتابة المجموعات بطريقة السرد. -

مبلحظة 
مشاركة 
وتفاعؿ 
 الطالبات

 

تكتب المعممة عنواف الدرس عمى السبورة دوف أف -  التػػقػػديػػػـ.2
تبدأ بإعطاء تمييد عاـ عف أىداؼ الدرس و  توضحو وتفسره

تركيز انتباه لالحالي  ومحتواه ونشاطاتو بشكؿ سريع 
ثارة دوافعيف  الطالبات عمى المطموب انجازه في الدرس وا 

 لبلنخراط في الدرس. 

مبلحظة 
انتباه وتركيز 

 الطالبات

 

عرض .3
 المكضكع

 

يتـ في ىذه المرحمة استعراض عاـ وأولي لممعمومات  -
الجديدة كما تتـ استثارة أفكار الطالبات وذلؾ مف خبلؿ 

)عصؼ المعممة  عمى الطالبات اعدة تساؤالت  تطرحي
  .ذىني( دوف التعميؽ عمى إجابات الطالبات

  

 االستقصاء .4
 

ولكؿ  تقوـ المعممة بتقسيـ الطالبات إلى مجموعات -
      .مجموعة اسـ عالـ رياضيات

تعطي بطاقة  و التنفذ الطالبات النشاطات المطموبة في  -
ت الكافي لمطالبات لمتوصؿ إلى تفسيرات قالمعممة الو 

و مف يلإتوصمت  ونتائج لممفيوـ وتسجؿ كؿ مجموعة ما
 نتائج

متابعة 
العمؿ 

التعاوني في 
 المجموعات

 

الحكار .5
 كالمناقشة

 

نتائج تقوـ كؿ مجموعة بعرض ما تـ التوصؿ إليو مف  -
 معممة ذلؾ.

صحة النتائج مف خبلؿ المناقشة كؿ مجموعة مف  أكدتت -
بداء اآلراء والتعبير عف ا  والطالبات، و المباشرة بيف المعممة 

 سباب والتفسيرات.األ
تستنتج الطالبات مفيوـ مجموعة المناقشة والحوار بعد  -

 االتحاد .
تطمب المعممة مف الطالبات إعطاء مفيـو  مجموعة  -

 االتحاد. 

مبلحظة 
إجابات 
الطالبات 
 وتفسيراتيف

 



175 

 

 التنظيـ.6
 

اشر مف قبؿ المعممة بيتـ في ىذه المرحمة التدريس الم -
عطاء الجديد. تقوـ بعرض الداللة المفظية لممفيـو حيث  وا 

وموجيتيا حيث يتـ تحديد أشكاؿ الفيـ الخاطئ التفسيرات 
 ومعالجتيا.

 تقدـ المعممة لمطالبات رمز التعبير عف عممية االتحاد. -
تقـو المعممة بحؿ مثاؿ تطبيقي بمشاركة الطالبات لتوضيح 

.  المفيـو
 .بطاقة المثاؿ مف -

معالجة 
وتقويـ 

أشكاؿ الفيـ 
الخاطئ إف 

 وجد

 

 ؽ. التطبي7
 

يتـ في ىذه المرحمة تجريب المعرفة الجديدة في مواقؼ -
يضمف تثبيت  بما جديدة ومتنوعة وحؿ تدريبات إضافية 

 .المفيـو لدى الطالبات
 تقوـ الطالبات بحؿ تدريبات منتمية مف البطاقة المعدة. -
 أف يمكف تنفذ الطالبات التدريب في نظاـ المجموعات.  -
  اإلجابات.يتـ مناقشة الطالبات في -

متابعة 
العمؿ 
الكتابي 
وتدقيؽ 
 اإلجابات

 

التمخيص .8
 كالغمؽ

 

يتـ في ىذه المرحمة تمخيص النتائج واالستنتاجات -
 .طاء خاتمة لمدرسعوالتفسيرات وا  

تغمؽ المعممة الدرس باالستعانة بالطالبات مف خبلؿ  -
 مسابقة أو لعبة.

 )مسابقة أصابع الكؼ(
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ُضاتغذرسُانـان

 ....................انيىو وانتاريخ:      فرق المجموعات  :عنىاٌ اندرس

 األهداف السلوكية:

 مجموعة الفرؽ بيف مجموعتيف.الطالبة مفيـو  تستنتجأف  .1
 .مجموعة الفرؽ بيف مجموعتيفالطالبة  جدأف ت .2
 أف تمثؿ بأحد أشكاؿ فف مجموعة الفرؽ بيف مجموعتيف. .3

 المتطلببت السببقة:

 .أف تكتب مجموعات بطريقة السرد .1
 .اف تستخدـ رمز االحتواء واالنتماء في حؿ تدريبات متنوعة .2

 قيبس المتطلببت السببقة:

 اكتبي بطريقة السرد: .1
   مجموعة ألواف فمسطيف    ( أ
 13267رقاـ العدد أمجموعة   ( ب

 ( ،  ،  ،  أكممي بوضع) - ب
                     }3،4، 2{......3 ( أ
 }212، 21{......}1،2{   ( ب

 

 

 

 

 

 

 

 انزيٍ:

حظحُ
 واحذج
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 الوسبئل التعليمية التعلمية:

 دليؿ المعمـ-السبورة وممحقاتيا -مجموعة صور -أوراؽ عمؿ

 جراءات التعليمية التعلميةاإل المرحلة

التقويم 

 المرحلي

 نتائجو أدكاتو
 .المراجػػعػػػة1
 

المعمومات السابقة والتي تناقش المعممة مع الطالبات  -
 .الجديد ليا ارتباط بموضوع الدرس

 مناقشة كتابة المجموعات بطريقة السرد. -

مبلحظة 
مشاركة 
وتفاعؿ 
 الطالبات

 

تكتب المعممة عنواف الدرس عمى السبورة دوف أف -  التػػقػػديػػػـ.2
تبدأ بإعطاء تمييد عاـ عف أىداؼ ،و  توضحو وتفسره

تركيز له ونشاطاتو بشكؿ سريع الدرس الحالي  ومحتوا
ثارة  انتباه الطالبات عمى المطموب انجازه في الدرس وا 

 دوافعيف لبلنخراط في الدرس. 

مبلحظة 
انتباه 

وتركيز 
 الطالبات

 

عرض .3
 المكضكع

 

يتـ في ىذه المرحمة استعراض عاـ وأولي لممعمومات  -
كما تتـ استثارة أفكار الطالبات وذلؾ مف خبلؿ  ،الجديدة

)عصؼ عمى الطالباتالمعممة  اعدة تساؤالت  تطرحي
 .ذىني( دوف التعميؽ عمى إجابات الطالبات

ىؿ يوجد شيء في حقيبتؾ وغير موجود في حقيبة  -
 زميمتؾ في المقعد؟

ما ىو ىذا الشيء؟ ماذا نسمي ىذه العميمة وكيؼ يمكننا 
 ياضيًا؟التعبير عنيا ر 

  

 االستقصاء .4
 

ولكؿ  تقـو المعممة بتقسيـ الطالبات إلى مجموعات -
      .مجموعة اسـ عالـ رياضيات

تعطي بطاقة ، و التنفذ الطالبات النشاطات المطموبة في  -
ت الكافي لمطالبات لمتوصؿ إلى تفسيرات قالمعممة الو 

و مف يلإتوصمت  وتسجؿ كؿ مجموعة ما ،ونتائج لممفيوـ
 نتائج

متابعة 
العمؿ 

التعاوني في 
 المجموعات
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الحكار .5
 كالمناقشة

 

تقـو كؿ مجموعة بعرض ما تـ التوصؿ إليو مف نتائج  -
 معممة ذلؾ.

صحة النتائج مف خبلؿ المناقشة كؿ مجموعة مف  أكدتت -
بداء اآلراء والتعبير عف ا  والطالبات، و المباشرة بيف المعممة 

 سباب والتفسيرات.األ
تستنتج الطالبات مفيـو فرؽ المناقشة والحوار بعد  -

 مجموعتيف.
تطمب المعممة مف الطالبات إعطاء مفيـو  فرؽ  -

 مجموعتيف. 

مبلحظة 
إجابات 
الطالبات 
 وتفسيراتيف

 

 التنظيـ.6
 

 ،اشر مف قبؿ المعممةبيتـ في ىذه المرحمة التدريس الم -
عطاء الجديد. تقوـ بعرض الداللة المفظية لممفيـو حيث  وا 

حيث يتـ تحديد أشكاؿ الفيـ الخاطئ وموجيتيا التفسيرات 
 ومعالجتيا.

تقدـ المعممة لمطالبات رمز التعبير عف المجموعات  -
 الخالية.

تقـو المعممة بحؿ مثاؿ تطبيقي بمشاركة الطالبات 
 لتوضيح المفيوـ.

 بطاقة المثاؿ مف -

معالجة 
وتقويـ 

أشكاؿ الفيـ 
الخاطئ إف 

 وجد

 

 ؽ. التطبي7
 

يتـ في ىذه المرحمة تجريب المعرفة الجديدة في مواقؼ -
يضمف تثبيت  بما جديدة ومتنوعة وحؿ تدريبات إضافية 

 .المفيـو لدى الطالبات
 تقوـ الطالبات بحؿ تدريبات منتمية مف البطاقة المعدة. -
 أف يمكف تنفذ الطالبات التدريب في نظاـ المجموعات.  -
  الطالبات في اإلجابات.يتـ مناقشة -

متابعة 
العمؿ 
الكتابي 
وتدقيؽ 
 اإلجابات

 

التمخيص .8
 كالغمؽ

 

يتـ في ىذه المرحمة تمخيص النتائج واالستنتاجات -
 .طاء خاتمة لمدرسعوالتفسيرات وا  

تغمؽ المعممة الدرس باالستعانة بالطالبات مف خبلؿ  -
 مسابقة أو لعبة.

 ) لعبة جرب حظؾ(
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ُثايٍذرسُانـان

 ...............انيىو وانتاريخ:   المجموعة الكلية والمجموعة المتممة  :عنىاٌ اندرس

 األهداف السلوكية:

 كمية.الطالبة مفيـو المجموعة ال تستنتجأف  .1
 لمتممة.مفيـو المجموعة االطالبة  تستنتجأف  .2
 لمجموعة معطاة. المتممةأف تكتب الطالبة المجموعات  .3
 تمثؿ بأحد أشكاؿ فف المجموعة المتممة لمجموعة كمية معطاة.أف  .4

 المتطلببت السببقة:

 أف تكتب مجموعات بطريقة السرد .1
 أف تمثؿ مجموعة باستخداـ أحد أشكاؿ فف. .2

 قيبس المتطلببت السببقة:

 رد:اكتبي بطريقة الس .1
    األعداد الزوجيةمجموعة  ( أ
 3593رقاـ العدد أمجموعة   ( ب

 المجموعات التالية:مثمي بأحد أشكاؿ فف  .2
 }           2،1،3{س=أ(                      
 }5أ:أ أحد عوامؿ العدد {ص=  ب(                    

 

 

 

 

 

 

 انزيٍ:

 حظتاٌ
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 :الوسبئل التعليمية التعلمية
 دليؿ المعمـ -ألعب تركيب ورقية-السبورة وممحقاتيا -مجموعة صور -أوراؽ عمؿ    

 التعلميةجراءات التعليمية اإل المرحلة
 التقويم المرحلي

 نتائجو أدكاتو
 .المراجػػعػػػة1
 

تناقش المعممة مع الطالبات المعمومات السابقة والتي  -
 .الجديد ليا ارتباط بموضوع الدرس

 مناقشة كتابة المجموعات بطريقة السرد. -

مبلحظة 
مشاركة 
وتفاعؿ 
 الطالبات

 

الدرس عمى السبورة دوف أف تكتب المعممة عنواف -  التػػقػػديػػػـ.2
تبدأ بإعطاء تمييد عاـ عف أىداؼ و  توضحو وتفسره،

تركيز لالدرس الحالي  ومحتواه ونشاطاتو بشكؿ سريع 
ثارة  انتباه الطالبات عمى المطموب انجازه في الدرس وا 

 دوافعيف لبلنخراط في الدرس. 

مبلحظة 
انتباه وتركيز 

 الطالبات

 

عرض .3
 المكضكع

 

ىذه المرحمة استعراض عاـ وأولي لممعمومات يتـ في  -
كما تتـ استثارة أفكار الطالبات وذلؾ مف خبلؿ  ،الجديدة

)عصؼ المعممة  عمى الطالبات اعدة تساؤالت  تطرحي
 .ذىني( دوف التعميؽ عمى إجابات الطالبات

كـ عدد طالبات صفؾ؟ إذا تغيبت الطالبة دعاء ؟ كـ  -
مكتمبل عندىا ؟ يصبح عدد الصؼ ؟ ىؿ يكوف الصؼ 

 ماذا نحتاج حتى يكتمؿ الصؼ؟
 كيؼ نعبر رياضيا عف ىذه التساؤالت؟ -

  

 االستقصاء .4
 

ولكؿ  تقـو المعممة بتقسيـ الطالبات إلى مجموعات -
      .مجموعة اسـ عالـ رياضيات

تعطي بطاقة و التنفذ الطالبات النشاطات المطموبة في  -
لمتوصؿ إلى تفسيرات ت الكافي لمطالبات قالمعممة الو 

و مف يلإتوصمت  ونتائج لممفيوـ وتسجؿ كؿ مجموعة ما
 نتائج

متابعة العمؿ 
التعاوني في 
 المجموعات

 

الحكار .5
 كالمناقشة

 

تقـو كؿ مجموعة بعرض ما تـ التوصؿ إليو مف نتائج  -
 معممة ذلؾ.

صحة النتائج مف خبلؿ كؿ مجموعة مف  أكدتت -

مبلحظة 
إجابات 
الطالبات 
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بداء اآلراء ا  المعممة والطالبات، و مباشرة بيف المناقشة ال
 سباب والتفسيرات.والتعبير عف األ

تستنتج الطالبات مفيـو المجموعة المناقشة والحوار بعد  -
 الكمية والمجموعة المتممة..

تطمب المعممة مف الطالبات إعطاء مفيـو المجموعة  -
 الكمية والمجموعة المتممة. 

 وتفسيراتيف

 التنظيـ.6
 

اشر مف قبؿ المعممة بيتـ في ىذه المرحمة التدريس الم -
عطاء الجديد. تقوـ بعرض الداللة المفظية لممفيـو حيث  وا 

حيث يتـ تحديد أشكاؿ الفيـ الخاطئ وموجيتيا التفسيرات 
 ومعالجتيا.

تقدـ المعممة لمطالبات رمز التعبير عف المجموعة  -
 الكمية والمجموعة المتممة .

تقـو المعممة بحؿ مثاؿ تطبيقي بمشاركة الطالبات 
 لتوضيح المفيوـ.

 بطاقة المثاؿ مف -

معالجة 
وتقويـ 

أشكاؿ الفيـ 
الخاطئ إف 

 وجد

 

 ؽ. التطبي7
 

يتـ في ىذه المرحمة تجريب المعرفة الجديدة في مواقؼ -
يضمف تثبيت  بما جديدة ومتنوعة وحؿ تدريبات إضافية 

 .المفيـو لدى الطالبات
 تقوـ الطالبات بحؿ تدريبات منتمية مف البطاقة المعدة. -
 يمكف أف تنفذ الطالبات التدريب في نظاـ المجموعات.  -
  يتـ مناقشة الطالبات في اإلجابات. -

متابعة العمؿ 
الكتابي 
وتدقيؽ 
 اإلجابات

 

التمخيص .8
 كالغمؽ

 

يتـ في ىذه المرحمة تمخيص النتائج واالستنتاجات -
 .طاء خاتمة لمدرسعوا   والتفسيرات

تغمؽ المعممة الدرس باالستعانة بالطالبات مف خبلؿ  -
 مسابقة أو لعبة.
 )لعبة حجر النرد(
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 ( دليؿ الطالب14ممحؽ رقـ )

 ....................انيىو وانتاريخ:    جزئيػػػة       المػػجػػمػػػوعػػػة ال  اندرس األول :

 (1ة )ػػػاقػػػػبط

 

 

 

 لتصبح العبارة صحيحة:    ،     أكملي الفراغ بوضع الرمز  (1يثالُ)

1)    2               {3   ،5 ،2   ،7    } 
2)    19             {9  ،8   ،1  ،6  ،4   } 
 }  أ: أ أحد أياـ األسبوع   {     األحد     (3
 }  أ: أ أحد األشير الميبلدية   {       محـر     (4

 لتصبح العبارة صحيحة:    ،     أكملي الفراغ بوضع الرمز  (1تذريةُ)

1)    7              {9   ،5 ،1   ،7    } 
2)    52            {2  ،8   ،5  ،6  ،4   } 
 {   السنةفصوؿ }  أ: أ أحد        الربيع   (3
 {  اليجرية}  أ: أ أحد األشير          يناير   (4

 

 

ُ

 لتصبح العبارة صحيحة:   ،   أكملي الفراغ بوضع الرمز  (2يثالُ)

5) }  2  {                   {3   ،5 ، 2   ،7    } 
6)  }  1 ،9  {                    {19  ،8  ،6  ،4   } 

المجمكعة س إذا كاف العنصر أ  (   )لىإنو ينتمي أ يقاؿ لعنصر أ 
 مكجكد في المجمكعة   س

 االَتًاء

ص إذا كاف كؿ عنصر في  (  ) فمنيا مجمكعة جزئية أيقاؿ عف المجمكعة س  
 المجمكعة س ىك عنصر في المجمكعة ص

 االحتىاء



183 

 

 }  أ: أ أحد أياـ األسبوع   {         }، االثنيف، األربعاءاألحد   {  (7
 }  أ: أ أحد األشير الميبلدية   {           }الشتاء، فبراير { (8

 لتصبح العبارة صحيحة:   ،    أكملي الفراغ بوضع الرمز  (2تذريةُ)

5)    7 ..........    {9   ،5 ،1   ،7    } 
6)    52     .........  {2  ،8   ،5  ،6  ،4   } 
 {   فصوؿ السنة}  أ: أ أحد ............  الربيع   (7
  {  اليجرية}  أ: أ أحد األشير ..........   يناير   (8

 :ثالثة مجموعات جزئية منوا ،ثم اكتبي35542أكتبي مجموعة أرقام العدد  (3يثالُ)

 { 3،   5، 4،   2}  الحل:   س= 

  { 3}   ، { 5} ،  { 4، 2}  ، { 3،   5، 4،   2}  المجموعات الجزئية لوا 

 :،ثم اكتبي ثالثة مجموعات جزئية منوا933942أكتبي مجموعة أرقام العدد  (3)ُتذرية

.................................................................................................. 

 لتصبح العبارة صحيحة:   ،  ،    ،    أكملي الفراغ بوضع الرمز تقويم ختبمي: 

1)    45   ............  {2   ،4 ،5   ،3 } 

2)    {9   ،3 }  ..............  {1   ،4 ،9 ، 7 } 

 { أ:أ مجموعة األعداد الطبيعية الفردية}  ............. { 4، 2، 0}   (3

 { ب: ب أحد مدف دولة فمسطيف}  غزة ............   (4

 ...........  حروؼ كممة سمسـ{ س ، ـ}   (5

6)   {2  ،5  ،3 }  ................  {2  ،5  ،3 } 

 

أ:أ أحد أرقاـ العدد }  : اكتبي جميع المجموعات الجزئية من المجموعة نشبط بيتي
566 } : 

............................................................................................. 

................................................................................................ 
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 انـذرسُانثاَي
....................انيىو وانتاريخ:        تساوي المجموعات  :عنىاٌ اندرس     

   (2بطبقة )                     

ُ

ُ

أ:أ مجموعة أرقاـ }  ،  ص=  { 10أ:أ مجموعة األعداد الفردية األقؿ مف }  إذا كانت س= (1يثالُ)
 جدي س ، ص ماذا تالحظين؟ { 539711العدد 

 {   5، 3، 9، 7، 1{  ص= }   9، 7، 5، 3، 1س= }   الحل: 
 عناصر 5عدد عناصر س = عدد عناصر ص =  

 جميع عناصر س ىي نفسيا جميع عناصر ص 
 المجموعتاف متساويتاف س= ص

أ:أ مجموعة أرقاـ }  ،  ص=  { 10األقؿ مف  زوجيةأ:أ مجموعة األعداد ال}  إذا كانت س= (1)ُتذرية
 ؟..... ما العالقة بين المجموعتينجدي س ، ص  {2 02468العدد 

، 5ب، } وكانت ص =  { 5، 4أ ، }  = إذا كانت س، ص مجموعتاف متساويتاف وكانت سُ(2ُيثالُ)
 فإف قيمة أ=....... ، قيمة ب=.......{   2

الحؿ: ألف المجموعتيف متساويتاف، إذف ليما نفس العناصر بنفس العدد، وبالتالي نبحث عف األرقاـ 
  4،    ب=2المفقودة في كؿ مجموعة أ= 

ب، } وكانت ص =  { 7، 9أ ، }   إذا كانت س، ص مجموعتاف متساويتاف وكانت س=(2ُتذريةُ)
 فإف قيمة أ=....... ، قيمة ب=.......{   2، 7

 

 

إذا كاف عدد ليما نفس عدد  ،تيفييقاؿ أف س،ص مجمكعتيف متساك  
العناصر، إذا كاف كؿ عنصر في س مكجكد في ص ككؿ عنصر في ص 

 مكجكد في س كتكتب س=ص

تضاويُ
 جمًىػتني
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 أكًهي انفراغ: يم ختبميتقو

عناصر، فإن ص تحتوي  5إذا كان س ، ص مجموعتان متساويتان وكان عدد عناصر س=  (1

 ......... عنصر.

 فإف أ=........... ، ب=.......... { األحد ،  ب}  = { أ ،  الخميس}  إذا كانت  (2

 ص=..............فإن س=...........، { 1-،  ص 4}  =  { 5،  2 +س}  إذا كانت  (3

 

 نشبط بيتي:

فإف {   2، 7ب+} وكانت ص =  { 7، 9 -أ}   إذا كانت س، ص مجموعتاف متساويتاف وكانت س=
 قيمة أ=....... ، قيمة ب=.......
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 انـذرسُانثانث

 ....................انيىو وانتاريخ:          المػػجػػمػػػوعػػػة الخالية  :عنىاٌ اندرس

 (3بطاقة رقم )

، )أحمر،أصفر، أبيض( أمامؾ صندوؽ يحتوى عمى مجموعة مف البطاقات الممونة باأللواف نشاط:
 تتثؼيُاخلطىاخُانتانيحُثىُأكًهيُانفراؽ:

 عدد البطاقات الممونة في الصندوؽ =.............. .1

 اسحبي جميع البطاقات الممونة بالموف األحمر . .2

 ر .اسحبي جميع البطاقات الممونة بالموف األصف .3

 اسحبي جميع البطاقات الممونة بالموف األبيض . .4

 أصبح عدد البطاقات في الصندوؽ=.........، ونقوؿ أف الصندوؽ أصبح ....... .5

 َضتُتحُأٌ:ُ

 تحتوي عمى أي عنصر ىي مجموعة....................... المجموعة التي ال
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 (4بطاقة رقم )  

 

  

 

 (: مف أمثمة المجمكعات الخالية : 1مثاؿ )

 الحروؼ المنقوطة في كممة صبلح. .1
 4،6األعداد الزوجية المحصورة بيف  .2
 البشر الذيف يعيشوف عمى كوكب المريخ . .3

 خالية : ( أذكر أمثمة عمى مجمكعات1تدريب )

1..) ..............................     2..................)........... 

 ( أم المجمكعات اآلتية خالية كأييا غير خالية :2مثاؿ )

 يومأ.              ) مجموعة خالية (25األشير الميبلدية التي تقؿ عدد أياميا عف  (1
 (         Ø)                                 10،  8األعداد األولية المحصورة بيف  (2
 األعداد الطبيعية الزوجية .                                        )   غير خالية    ( (3
 الحروؼ المنقوطة في كممة سمر .                               )مجموعة خالية   ( (4

 ( أم المجمكعات اآلتية خالية كأييا غير خالية :2تدريب )

 يـو .             )               ( 31شير الميبلدية التي يزيد عدد أياميا عف األ (1
 حروؼ كممة مريـ .                                                 )               (      (2
 {                                                  )               (       7،  5،  1س= } (3
 )               (                              5، 3ألعداد الفردية المحصورة بيف ا (4

 

 

 Øأو  } {المجموعة التي ال تحتوي أي عنصر،ويرمز ليا بالرمز  ىي   
 وتُقرأ فاي           

 اخلانيحاجملًىػحُ
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 تقويم ختبمي :

 (أكممي : مف أمثمة المجمكعات الخالية 1

1    ............................................)2..........................................) 

 ( أم المجمكعات اآلتية خالية كأييا غير خالية :2 

 أ( الحروؼ المنقوطة في كممة عمر.                               )                     (

 ب( الصموات الخمس .                                              )                    (

 ر األحمر .                 )                     (ج( المدف الفمسطينية المطمة عمى البح

 نشبط بيتي :

 أكمؿ : مف أمثمة المجمكعات الخالية :أ( 

1  ..............................................)2...........................................) 

 أم المجمكعات اآلتية خالية كأييا غير خالية :ب( 
 )                   (   ) سامح (                     في كممةأحرؼ العمة  .1
 )                   (                     9573العدد  عدد زوجي في أرقاـ .2
 (        )                 سنة في الصؼ السابع .  50طبلب أعمارىـ فوؽ .3
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 .................انيىو وانتاريخ:          لمنتوية وغير المنتويةالمجموعة ا  :عنىاٌ اندرس

 

 (5 ـ ) ػػػػػػػػػػػة رقػػػػػػػاقػػػػػػػػػػطػػػػػػب
 اكتب عناصر المجمكعات التالية بطريقة السرد:(: 1نشاط )
 .20مجموعة عوامؿ العدد  .1

 س= ................................................... 
 ........... ىؿ يمكننا عد عناصر المجموعة س؟

 المجموعة =............. عدد عناصر
 مجموعة فصوؿ السنة . .2

 ص= ................................................... 
 ىؿ يمكننا عد عناصر المجموعة س؟ ...........

 المجموعة =............. عدد عناصر
َُالحظُأٌ:

 المجموعات يمكن تسميوا مجموعات.......هناك مجموعات يمكن عد وحصر جميع عناصرها وهذه 

 
 اكتب عناصر المجمكعات التالية بطريقة السرد:(: 2نشاط )

 ع= األعداد الطبيعية الفردية . .1
 ع = ................................................... 

 =.............المجموعة  عدد عناصر ؟ .........ىؿ يمكنؾ أف تحصري عناصر المجموعة ع 
 }5أ: أ مجموعة مضاعفات العدد     { .2

 ؿ=..........................................
 المجموعة =............. ىؿ يمكنؾ أف تحصري عناصر المجموعة ؿ ؟ ...........عدد عناصر

َُالحظُأٌ:
 مجموعات.......هناك مجموعات يمكن عد وحصر جميع عناصرها وهذه المجموعات يمكن تسميوا 
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 (6م )ــــة رقـــاقـــبط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مثاؿ: أم المجمكعات التالية منتيية كأييا غير منتيية :
 مجموعة غير منتيية         ،........... {  40،   30،   20،   10}  .1
 مجموعة منتيية              { 50، ..............،  6،   4،  2}  .2
 مجموعة غير منتيية                         7مجموعة مضاعفات العدد  .3
 مجموعة منتيية                           مجموعة األشير اليجرية  .4

 تدريب: أم المجمكعات التالية منتيية كأييا غير منتيية :

 )                  (                      ياـ األسبوع .أمجموعة  .1
 )                  (                     8مجموعة عوامؿ العدد  .2
 )                  (                 3 ت العددمجموعة مضاعفا .3
 )                  (         ،.......{ 20، 15،  10،  5}س=  .4
 )                  (        { 15، .........، 3،  2،  1}ص=   .5

 

 تقويم ختبمي:

 ضعي عبلمة   )      (  أػو )    ( أماـ العبارات بما يناسبيا: ( أ
 قارات العالـ تعتبر مجموعة منتيية. )      ( مجموعة .1
 )     (  مجموعة طبلب مدارس وكالة الغوث في فمسطيف مجموعة غير منتيية. .2

ىي المجموعة التي يمكف حصر جميع عناصرىا أو يمكف االنتياء مف    
 عد جميع عناصرىا

ىي المجموعة التي ال يمكف حصر عناصرىا وال يمكف االنتياء مف      
 عد عناصرىا.

 اجملًىػحُغريُادلُتهيح

 ُتهيحادلاجملًىػحُ
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 اختاري اإلجابة الصحيحة  ( ب
 المجموعة التي يمكف عد وحصر جميع عناصرىا تسمى مجموعة... .1

 سبؽ( ليس مما -خالية   -غير منتيية    -) منتيية

 

 نشبط بيتي: 

 ؟ التالية منتيية كأييا غير منتييةأم المجمكعات 

 مجموعة فصوؿ السنة. - أ
 9مجموعة األعداد الزوجية األكبر مف  - ب
 مجموعة مدف قطاع غزة. - ت
 { 100، .........،11، 10،  9،  8} - ث
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ُايشذرسُاخلـان

 ....................انيىو وانتاريخ:                     تقاطع المجموعات  :عنىاٌ اندرس        

 (    7بطاقة رقـ )  
 صنفي أسماء المدف التالية في الجدكؿ:

 حيفا ( -عكا –رفح  -القدس -جباليا –راـ الل  -) غزة

 مدف في الضفة الغربية .3 مدف تطؿ عمى البحر المتكسط .2 مدف في قطاع غزة .1

   
   
   
   

  ؟............................ 2والعمود 1ىؿ ىناؾ مدف مشتركة بيف العمود 
 ........................ماذا يمكننا أف نسمي العناصر المشتركة؟ 
  ؟..................................3والعمود  2ىؿ ىنالؾ عناصر مشتركة بيف العمود 
  ؟.....................3و 2ماذا يمكننا أف نسمي مجموعة العناصر المشتركة بيف العموديف 

 
 
 

ُ

ُ

ُ

ُ
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 (8بطاقة رقم )

 

 

 

 

 

 ب( فً كل مما ٌلً:∩  أ تقاطع ب ) أ ي( جد1مثال) 

 أحرف كلمة ) سالم (مجموعة ص= ) يتعلم (      ،     مجموعة أحرف كلمةس= 

 {س ، ل ، ع  ، ا ، م } ص=      ،       {ي ، ت ، ع  ، ل ، م }=  س    الحل:

    {ل ، م  }=     ص∩  س                 

 ب  فً كل شكل مما ٌلً:∩ أ  ي ( : جد1تدرٌب)

   {  8،  5،  7} ،        ب =             { 6،   5،  2،  1} أ =   (1

......................................................................................................... 

 

   {و ، س ، ع  }،      ب =        { س: س أحد حروف كلمة سعيد}أ =   (2

......................................................................................................... 

 

 6مجموعة االعداد الزوجية األقل من =   ب    ،       7558مجموعة أرقام العدد  أ =  (3

......................................................................................................... 

 

 ب   في كؿ شكؿ مما يمي: ∩(:  جد   أ 2مثاؿ )
 

                                      

 

 

                   Øأو   } {= ب∩ أ                    }7،5 {= ب∩ أ                    }1 {= ب∩ أ 

                 أ   ألن ب                                    

 

 

× 

2 

 1× 

  × 

3 

× 
2 
× 
1 

×3 

×4 

×8     
                             

×9 

 

7× 
5× 

ى العناصر المشتركة بيف مجموعتيف، ىي المجموعة التي تحتوي عم   
  وعممية التقاطع يرمز ليا بالرمز 

جمًىػحُانتماطغُ
 تنيُجمًىػتني

 أ أ
 أ

 ب ب

 ب
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 ص فً كل شكل مما ٌلً: ∩(: جد س 2تدرٌب )

س                                       س                     ص                            س                

 ص 

 

 

................................................................................................................... 

 9587، ص= مجموعة أرقاـ العدد 6: إذا كانت س= مجموعة عوامؿ العدد  (3مثاؿ )
 ص=............ ∩ فإف س

  Øص= ∩ ، س }9، 5، 8، 7 {،   ص=   }6، 3، 2، 1 {الحؿ:  س= 
 وىنا نقوؿ أف س ، ص مجموعتاف متباعدتاف.

           

 
 

 أ( أكممي الفراغتقكيـ ختامي : 

 مجموعة العناصر المشتركة بيف مجموعتيف تسمى................ .1
 فإف أ، ب مجموعتاف ................... Øب=  ∩إذا كاف أ .2
س=.....،  ∩ ص=..... ، ص ∩ فإف س }9، 8، 7 {، ص=  }9، 7، 1 {إذا كاف س=  .3

 نبلحظ أف.................................
   ص ∩س في الشكؿ المقابؿ ظممي  .4

 :ثـ مثميو بأحد أشكاؿ فف ص ∩س  يجد ( ب

 {  11،  10،  9،   ص= } {      7،4،  2،  1( : س= }1

.....................................................................................................          

9× 

10× 
 1× 

8×   ×11 

 

7× 
9× 

×1    
                            

 ص

3 

× 

2× 

9×     5× 

     8     × 
10  ×           ×19 

5× 
10× 

× 

تاف ال يوجد بينيما عناصر مشتركة، ويقاؿ   المجموعتاف المىما    
  Øص= ∩ لممجموعتيف س، ص أنيما منفصمتاف إذا كاف س

اجملًىػتاٌُ
ادلتثاػذتاٌُُُُُُُ

 س

 ص

 ص    س
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 :، ثـ مثميو بأحد أشكاؿ ففب  ∩نشاط بيتي : جد أ

         } 9،  8،  5،  3 {،   ب =         } 5،  4،  3،  2،  1 {( أ = 1

..................................................................................................... 

 }  8،  9،  1 {،  ب =            }  8،  1 {( أ = 2

..................................................................................................... 

 (            أ                                       ب3

 

....................................................................................................................ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

 ×17 

×18  

11 × 

12 × 
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ُضادسذرسُانـان

 ....................انيىو وانتاريخ:                     اتحاد المجموعات  :عنىاٌ اندرس        

ُُلعبة المجمكعات (9بطاقة رقم )

 

 :قواعد اللعبة

بصورة عشوائية ويطمب مف طبلبو تعبئة الجدوؿ بأسماء تبدأ  حرفيفسيقـو المعمـ باختيار  -1
 بيذا الحرؼ.

درجات  10سيتـ وضع درجات عمى ىذه األسماء بحيث االسـ الذي لـ يتكرر يحصؿ عمى  -2
درجات وبعد ذلؾ يتـ جمع ىذه الدرجات وتحديد المجموعة  5واالسـ الذي يحصؿ عمى 

 .ومكافئتياالفائز 
 جـائــتـغ النــرٌـفــة تــورق                            

  

 ُ .................المجموعة الفائزة

 المجموع اسم بالد اسم حٌوان اسم بنت اسم ولد الحرف

 
 

     

 
 

     

      

 

رقم 
 المجموعة

 المجموع اسم بالد اسم حٌوان اسم بنت اسم ولد الحرف

مجموعة رقم 

(1) 
      

      

مجموعة رقم 
(2) 

      

      

مجموعة رقم 
(3) 

      

      

مجموعة رقم 

(4) 
      

      

مجموعة رقم 
(5) 
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 (10بطاقة رقم )

 

 

 

 

 

 ب( فً كل مما ٌلً: U تقاطع ب ) أ U ي( جد1) مثال 

 ( مراممجموعة أحرف كلمة ) ص= (      ،     رمل) مجموعة أحرف كلمةس= 

 {ا ، م  ر} ص=      ،       {، ل ، م  ر}=  س    الحل:

    { ، ر، ال ، م }=     ص U س                 

 ب  فً كل شكل مما ٌلً: Uأ ي ( : جد1تدرٌب)

   {  8،  5،  7} ،        ب =             { 6،   5،  2،  1} أ =   (1

......................................................................................................... 

 

   {و ، س ، ع  }،      ب =        { س: س أحد حروف كلمة سعيد}أ =   (2

......................................................................................................... 

 

 6مجموعة األعداد الزوجية األقل من =   ب    ،       7558مجموعة أرقام العدد  أ =  (3

......................................................................................................... 

 

 ب   في كؿ شكؿ مما يمي: U(:  جد   أ 2مثاؿ )
 

                                      

 

 

                  }4، 3، 2، 1 {=بUأ = أ                 }9، 8، 5، 7 {= بUأ             }3، 2، 1 {= بUأ 

 

 

× 

2 

 1× 

  × 

3 

× 
2 
× 
1 

×3 

×4 

×8     
                             

×9 

 

7× 
5× 

ى جميع العناصر الموجودة في ىي المجموعة التي تحتوي عم   
  Uالمجموعتيف بدوف تكرار،  ويرمز ليذه العممية بالرمز

جمًىػحُاالحتادُ
 تنيُجمًىػتني

 أ أ
 أ

 ب ب

 ب
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 ص فً كل شكل مما ٌلً: U(: جد س 2تدرٌب )

 س                                       س                     ص                 س                ص 

 

 

........ 

 

........................................................................................................  

 

 : أ( أكملي الفراغتقكيـ ختامي : 

 مجموعة العناصر المشتركة بيف مجموعتيف تسمى................ (1
 ................... =ب  U أ   ب فإف  إذا كاف أ (2
س=.....،  U ص=..... ، ص U فإف س }9، 8، 7 {، ص=  }9، 7، 1 {إذا كاف س=  (3

 نبلحظ أف.................................
 المنطقة المظممة في الرسـ تمثؿ ................    (4
 ص: Uجدي س  ( ة

 {  11،  10،  9،   ص= } {      7،4،  2،  1( : س= }1

.....................................................................................................          

 

 

 

9× 

10× 
 1× 

8×   ×11 

 

7× 
9× 

×1    
                             

 ص

3 

× 

2
× 

9×     5× 

     8     × 
10  ×           ×19 

5× 
10× 

× 

 س

 ص

 س ص
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 ب : U جد أ مثمي  المجمكعات التالية بأحد أشكاؿ فف ثـ نشاط بيتي :

         } 9،  8،  5،  3 {،   ب =         } 5،  4،  3،  2،  1 {( أ = 1

..................................................................................................... 

 }  8،  9،  1 {،  ب =            }  8،  1 {( أ = 2

..................................................................................................... 

 (            أ                                       ب3

 

 

..................................................................................................... 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ×17 

×18  

11 × 

12 × 
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ُضاتغانذرسُـان

 ....................انيىو وانتاريخ:                     فرق المجموعات  :عنىاٌ اندرس        

ُُلعبة المجمكعات (11بطاقة رقم )
 

 

 

 

 

 : قواعد اللعبة

بصورة عشوائية ويطمب مف طبلبو تعبئة الجدوؿ بأسماء تبدأ  حرفيفسيقـو المعمـ باختيار  -1
 بيذا الحرؼ.

 10بحيث االسـ الذي لـ يتكرر يحصؿ عمى  ،سيتـ وضع درجات عمى ىذه األسماء -2
وبعد ذلؾ يتـ جمع ىذه الدرجات وتحديد  ،درجات 5واالسـ الذي يحصؿ عمى  ،درجات

 .المجموعة الفائز ومكافئتيا
 جـائــتـغ النــرٌـفــة تــورق                            

  

 
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُ .................المجموعة الفائزة  

 المجموع اسم بالد اسم حيوان اسم بنت اسم ولد الحرف

 
 

     

 
 

     

      
 

رقم 
 المجموعة

 المجموع اسم بالد اسم حٌوان اسم بنت اسم ولد الحرف

مجموعة 
 (1رقم )

      

      

مجموعة 
 (2رقم )

      

      

مجموعة 
 (3رقم )

      

      

مجموعة 
 (4رقم )

      

      

مجموعة 
 (5رقم )
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ُ
 (12بطبقة رقم )                                   

 

 

 

  ب ( في كل مما يلي : –جد أ فرق ب ) أ :  (1ُيثالُ)ُ

  } 5،  3،   2  {،   ب =      } 3،  2،  1 {أ = 

  } 1  {ب =  –أ الفرؽ ىو مجموعة العناصر الموجودة في أ وليست موجودة في ب  حيث  : الحل 

  ة في كل شكل ممب يلي : –جد أ  (ُ:1ُتذريةُ)ُ

 } 9،  8،  2 {، ب =      } 9،  7،  5 {(  أ = 1

................................................................................................ 

 } ف، ب ، غ {، ب =      } س:س أحد حروؼ كممة غزة {(  أ = 2

................................................................................................ 

 } 9،  5ـ: ـ أحد األرقاـ المحصورة بيف  {، ب =      }  7،  1 {(  أ = 3

................................................................................................. 

 ص في كل شكل ممب يلي : –س  ي:ظلل (2ُيثالُ)ُ

  

 

 

 

 س صُ      س ص س ص

وال  ،ولىالعناصر التي تنتمي لممجموعة األ ىي المجموعة التي تحتوي   
  -تنتمي لممجموعة الثانية.ويرمز ليذه العممية بالرمز

جمًىػحُانفرقُ
 تنيُجمًىػتني
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  ة في كل شكل ممب يلي : –أ  يظلل (ُ:2ُتذريةُ)ُ

 

  

 

 ........................................................................................................................... 

                                                                                                       سئلة   :               جيبي عن األأثم  ،تأملي الشكل المقببلُُتمىيىُختايي:

ُ.....................................س=ُ

ُ......................................ص=ُ

ُُ....................................ص=-س

ُ..................................س=-ص
 مبذا تالحظين؟

.................................................................................... 

ُ ص : –س  ي جدَُُشاطُتيتي

 }ىػ ، ع ، ؿ {، ص =        }ر ، ىػ ، و   {( س =  1

................................................................................................ 

 } 6،  9،   8 {، ص=              } 10،  8،  1 {( س = 2

................................................................................................ 

 

 

 

 أُ ب       
               

 أ ب

×9   

           ×5 

    ×5 

                    ×7 

×3              ×2 

                ×6 

 ب أ

 س

 ص
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ُضادسذرسُانـان

 ...................انيىو وانتاريخ:       المجموعة الكلية والمجموعة المتممة  :عنىاٌ اندرس        

 ( 12 بطاقة رقم )

 

 

 

 

 

 ع   (  في كل مما يلي :    : اكتب متممة المجموعة ع ) (1ُ)ُُيثال

  }الصيؼ ، الشتاء  {، ع =      }أ : أ أحد الفصوؿ السنة  {ؾ = 

 }الخريؼ ، الربيع  {الحؿ :  متممة ع =  

 } 11،  9،  8،  7،  6،  5،  4،  3،  2،  1 {ذا كانت ك = إ:  (1ُتذريةُ)ُ

  10،  0عداد الفردية المحصورة بيف أ = مجموعة األ

  10،  0ب = مجموعة األعداد األولية المحصورة بيف 

 بُُُُُ,ُُُُأُُُُُ,ُُبُُأُ,ُُُُكال من المجموعات التالية :  يجد

 كال من :  يالمرافق جداعتماداً على الشكل :  (2ُيثالُ)ُ

 ب     أ    ، ب   Uأ    ، ب   ،   ؾ    ،   أ ،  ب  ، أ

 } 6،  5،  4،  3،  2،  1 {ؾ =           الحؿ :

 } 5،  4،  3 {ب =    } 3،  2،  1 {أ = 

اصر،سواء موجودة داخؿ التي تحتوى عمى جميع العنىي المجموعة 
 .ـ غير موجودة ويرمز ليا بالرمز ؾ، أالجزئيةالمجموعة 

اجملًىػحُُانكهيحُ
 )انشايهح(

المجموعة المتممة لممجموعة س ىي التي تحوي عمى جميع       
 العناصر ماعدا عناصر المجموعة س، ويرمز ليا بالرمز س

 اجملًىػحُادلتًًح

 

 

 

 

× 6 
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× 5 
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  }  6،  2،  2 {ب =        }  6،  5،  4 {أ = 

 } 6،  5،  4،  2،  1 {ب =     أ 

  } 6 {=  ب   Uأ  

 اعتمادا عمى الشكؿ المرافؽ جد كبل مف :  (ُ:2ُتذريةُ)ُ

 ص    Uص  ،  س  -س   ص ،  ، س    ص    س ،  ؾ ،    

 

 تقويم ختبمي : 

  } 13،  1أ : أ عدد زوجي محصور بين  {ذا كانت ك = إ( 1

 كبل مف :  يجد } 4،  2{ص =    ،    } 8،  6،  4 {س = 

  ص   ،  ؾ   Uص  ،  س  -س   ص ،  ، س    ص    س ،  ؾ ،    

 ( ظممي متممة س في كؿ شكؿ مف األشكاؿ التالية:2

 

 

 

 اعتمادا عمى الشكؿ المرافؽ جد كبل مف : نشبط بيتي : 

 ب     أ      ،  ب   Uأ     ، ب  ،  أ  ،  ب   ، ؾ ، أ 
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Abstract 

 

  This study aimed to identify the effect The Effect of using Daniale Model on 

the developing of the mathematical  concepts and mathematical communication 

for the seventh  grade females students. To achieve the goal, the study sought to 

answer the following main question: 
 

  What is the effect of using Daniel model on promoting mathematical concepts 

and communication among the seventh grade female students in Gaza? 
 

The following sub-questions emerged from the main question of the study:  
 

1. What are the mathematics concepts which need to developted in the seventh 

grade students by using Daniel model? 

2. What are the mathematics communication skills which need to be 

developted in seventh grade students? 

3. Are there statistically significant differences at a level of significance (α 

(1.15≥  between the average grades of the female students in the 

experimental group and those of their peers in the control group in regard to 

the Mathematics concepts test? 

4. Are there statistically significant differences at a level of significance (α 

(1.15≥  between the average grades of the female students in the 

experimental group and those of their peers in the control group in regard to 

the Mathematics communication test? 
 

 

  The researcher randomly chose two classes from seventh grade classes in Al 

Madina Al Munawwara Prep School for Girls in Rafah , the sample consisted of 

(70) students, the experimental design was used to implement this study ,which 

one of the classes was randomly assigned as experimental group (35) student, 

while others such as the control group (35) student. 

 

  The researcher ascertained the equivalence of the two groups (the experimental 

group and the control group) using :, chronological age, overall school 

achievement, and previous achievement in mathematics, and general in 

mathematical achievements and pre-testing tools for the study 

 

     The researcher uses analytical methods for the math book for the seventh 

grade to identify the mathematical concepts and mathematical communication 

skills, as well as to test the mathematical concepts, and test mathematical 



II 

 

communication, The validity of this test was judged by experts, and its 

reliability was confirmed by administering it to a group of (30)students. 

 

 The study concluded with the following results: 

1. There are statistically significant differences at a level )α (1.11 =  between 

the average grades of the female students in the experimental group and 

those of their peers in the control group in regard to the Mathematics 

concepts post-test. 

2. There are statistically significant differences at a level of significance (α 

(1.11 =  between the average grades of the female students in the 

experimental group and those of their peers in the control group in regard 

to the Mathematics communication post-test. 

 

  In light of the study results, the researcher recommends that it is imperative to; 

use the structural theory models, especially Daniel's cognitive and learning 

model in teaching all school subjects and especially mathematics, given that this 

model is one of the effective learning methods used to achieve several 

mathematics teaching objectives; pay attention to the promotion of 

communication in the learning environment in general, and mathematics 

communication in particular; highlight the need that all teachers use a variety of 

instructional strategies for teaching mathematics concepts to help the learner 

acquire, promote and digest them. 
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